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236 Chapter (3): Maintaining Confidentiality and Information 

Disclosure Mechanisms 

 Article (114): Classification of Information 236  املعلومات تصنيف: املئة بعد عشر  الرابعة املادة

 Article (115): Confidentiality Classification 238  السرية تصنيف: املئة بعد عشر  الخامسة املادة

احاإلفص وآلية املعلومات سرية على الحفا : املئة بعد عشر  السادسة املادة

  

241 Article (116): Maintaining Information Confidentiality and 

Disclosure Mechanism 

 MODULE (4): Maintaining Company's Assets and Properties 245  الشركة وممتلكات موجودات على املحافظة: الرابع الفصل

 Article (117): Maintaining Company's Assets and Properties 245 الشركة وممتلكات موجودات على املحافظة: املئة بعد عشر  السابعة املادة

 Chapter  (5): Conflict of Interest 249  املصالح في التعارض: الخامس الفصل

 Article (118): Conflict of Interest 249  املصالح تعارض: املئة بعد عشر  الثامنة املادة

واإلداري  املالي الفساااااد جرائم ومكافحة والخداع االحتيال: السااااادس الفصاااال

  

252 MODULE (6): Fraud, deception and combat financial and 

administrative corruption crimes 

 اإلرهاااب وتموياال األموال غسااااااااااااال مكااافحااة: املئااة بعااد التاااسااااااااااااعااة عشاااااااااااار  املااادة

  املشبوهة واملعامالت

252 Article (119): Anti-Money Laundering and Terrorist Financing 

and suspicious transactions 

 Article (120): Anti-Bribery and Corruption 253  والفساد الرشوة مكافحة: املئة بعد العشرون املادة

 Article (121): Gifts and Hospitality 254  والضيافة الهدايا: املئة بعد والعشرون الواحدة املادة

 MODULE (7): General Provisions 257  عامة أحكام: السابع الفصل

  القرارات اتخاذ: املئة بعد والعشرون الثانية املادة
 
 Article (122): Make decisions according to work ethics 257 العمل ألخالقيات وفقا

 ماااتوالتعلي واللوائح باااألنظمااة االلتزام: املئااة بعااد والعشاااااااااااارون الثااالثااة املااادة

  والسياسات

258 Article (123): Compliance with rules, regulations, instructions 

and policies 

حتملةامل أو  الفعلية املخالفات عن اإلبالغ: املئة بعد والعشااارون الرابعة املادة

  

258 Article (124): Report actual or potential violations 

 السااااالوك بمبادئ االلتزام عدم عواقب: املئة بعد والعشااااارون الخامساااااة املادة

  العمل وأخالقيات

259 Article (125): Consequences of not adhering to the principles of 

conduct and work ethics 

 MODULE (8): Annexes 261  املالحق: الثامن الباب

 Annex (1): Request for Amendments 261 تعديالت على الحصول  طلب: 1ملحق
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  MODULE (1): Introduction األول: مقدمة الباب 

 Article (1): PURPOSE املادة األولى: الغرض

يهد  "دليل الحوكمة" إلى توفير إرشادات توجيهية إلدارة ومراقبة أعمال شركة "بروج" لضمان 

التزامها بأفضااال ممارساااات ومعايير الحوكمة التي تضااامن حقوق املسااااهمين وأصاااحاب املصاااالح  

أدوار ومسؤوليات وصالحيات مجلس اإلدارة ولجانه في الحفا  على حقوق املساهمين وتوضيح 

 
 
للتعريف بحقوق املساااااااهمين وآلية حصااااااولهم  ه ا الدليل وتنمية اسااااااتثمارهمي كما يهد  أيضااااااا

على املعلوماااات التي تلزمهم التخااااذ قراراعهم وتعريفهم باااأي سااااااااااااااايااااسااااااااااااااااااات وإجراءات متعلقاااة في 

 احي  اإلفصاح وتوزيع األرب

The “Governance Manual” aims to provide guidelines to run and monitor 

BCIC businesses to ensure its compliance with the best governance practices 

and standards, guaranteeing the rights of both: shareholders and 

stakeholders. It also aims to clarify the roles, responsibilities, and the 

authorities of the Board of directors and its committees in preserving the the 

shareholders’ rights and developing their investments. This Manual also 

aims atidentifying the shareholders’ rights and the mechanisms followed to 

get the information necessary for them to make decisions and familiarizing 

them with any policies and procedures related to the dividends disclosure 

and distribution.   

 للوائح حوكمة الشااروات ونظام الشااروات والئحته التنفي 
 
ة يتمت صااياغة "دليل الحوكمة وفقا

وأنظمة ولوائح وقواعد هيئة الساااااااااااااوق املالي والبنب املركزي وللمبادئ الواردة في نظام الشاااااااااااااركة 

 األساس والسياسات الداخلية للشركةي

The “Governance Manual” was formulated in accordance with the company 

governance regulations; the company laws and its implementing 

regulations; the laws, regulations, and rules of CMA and SAMA; as well as 

the company articles of association and internal policies. 

 Article (2): GOVERNANCE MANAGEMENT املادة الثانية: إدارة الحوكمة

إدارة الشااااااااااركة وتوجيهها لتنظيم  حوكمة الشااااااااااروات بالقواعااااااااااد التي يتم من خاللهاإدارة يقصد ب

العالقات املختلفة بين أصحاب املصالح بما فيهم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفي ية واملساااهمين 

وموظفي الشاااااااااااااااركة والعمالء ومقدمي الخدمات واملجتمع ككل  وذلب بوضاااااااااااااااع إجراءات محددة 

ل عمليااااااااااااااااااااااااة اتخاذ القاااااااااااااااااااااااارار وتضفي طابع الشاااااااااااااااااااااااافافية واملص داقية بغرض حماية حقوق تسااااااااااااااااااااااااهر

 .املساهمين وأصحاب املصالااح وتحقق العدالة والتنافسااية والشفافية في السوق وبيئة العمل

The company governance management means the rules of governing the 

company and regulating the various relationships between the 

stakeholders, including the Board of directors, executive department, 

shareholders, company employees and customers, service providers, and 

the society as a whole. This is fulfilled through developing specific 

procedures that facilitate the decision-making process to provide 

transparency and credibility in order to protect the shareholders’ and 

stakeholders’ rights and achieve justice, competitiveness, and transparency 

in both: the market and the work environment. 

  Article (3): SCOPE OF APPLICATION املادة الثالثة: نطاق التطبيق 

يحدد ه ا الدليل املبادئ االساااااااااااترشاااااااااااادية واملبادئ واملعايير األسااااااااااااساااااااااااية التي توازن بين مصاااااااااااالح 

املساااااااهمين ومجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة وجميع أصااااااحاب املصااااااالحي ويسااااااتخدم الدليل 

بما يتوافق مع أهدا  الشاااااااااركة وبما ال يتعارض مع عقد كمرجع لالساااااااااترشااااااااااد به أو االمتثال له 

التأسااااااااايس والنظام األسااااااااااواااااااااةي للشاااااااااركة  أو اللوائح املنظمة للعالقات الخاصاااااااااة بالشاااااااااركةي توفر 

 من الئحة الحوكمة الخاصة بهاي
 
 الشركة ملساهميها وعلى شبكة اإلنترنت نسخا

This Manual shall determine the guidelines and the main principles and 

standards that strike a balance between the shareholders’ interests and 

between the Board of directors, its committees, as well as all  stakeholders. 

The Manual shall be used as reference for guidance or compliance in 

accordance with the company objectives and in a manner consistent with 

the article of association, the company articles of association, or the 

regulations of the company relationships. The company shall provide its 

shareholders with the governance regulations thereof. It also shall make it 

available online. 
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 Article (4): AUDIT AND APPROVAL املراجعة واالعتماداملادة الرابعة: 

  يكون 
 
 ٣٦٠ملساااااهلي الشااااركة خالل )ه ا الدليل متاحا

 
  ( يوما

 
 ه من تاريخ إصاااادار  تقويميا

 العتماده في أول اجتماع له  ويتم تزويد ال
 
 نببويتم عرضااااااااااااه على الجمعية العامة تمهيدا

( يوم عماال من تاااريخ ٢١الحوكمااة الخااال بااالشااااااااااااركااة خالل ) دلياالبنسااااااااااااخااة من  املركزي 

 اعتمادهي

This Manual shall be made available for the company shareholders 

within (360) calendar days as of the issuance date. It shall then be 

submitted to the General Assembly in preparation of its approval 

during the first meeting thereof. SAMA shall be provided with a copy 

of the company governance manual during (21) working days as of 

the approval date thereof. 

 تقييم ماادى مالءمتااه وقااابليتااه للتطبيق  وحاااجتااه إلى 
 
يجااب مراجعااة هاا ا الاادلياال دوريااا

أي تعديل ليتوافق مع أي تغيرات قد تطرأ على الشاركة أو البيئة املحيطة أو أي تغيرات 

 في األنظمة واللوائح ذات العالقةي  

This manual shall be periodically reviewed to assess the compatibility 

and applicability thereof and to determine whether it needs any 

amendments in order to be compatible with any changes that may 

occur to the company, the surrounding environment, or any changes 

to the relevant laws and regulations.   

من قبل لجنة الحوكمة بشكل سنوي وُيرفع ملجلس اإلدارة لالعتماد   يراجع ه ا الدليل

وفي حال اقتراح أي تعديالت من قبل اإلدارة )أصااااااااحاب الصااااااااالحيات( في الشااااااااركة فإ ها 

 تكون وفقا ملا يلي:

This Manual shall be annually reviewed by the governance 

committee, and shall be submitted to the Board of directors for 

approval. In case any amendments are suggested by the 

administration (the competent authorities) in the company, it shall be 

according to the following: 

  للنموذج املرفق 
 
من  ول األ  امللحق فيتعبئة نموذج "طلب تعديل الساااياساااة" وفقا

 .ل الجهة الطالبة للتعديلقبل من قب

 Fill the “Policy Amendment Request” form in accordance 

with the form attached in Annex 1 by the party requesting the 

amendment. 

  إرسااااااااااااااال النموذج إلى ماادير االلتزام للمراجعااة وإبااداء املالحظااات بااالتنساااااااااااايق مع

 املسؤول القانوني في الشركةي

 Sending the form to the compliance manager for revision 

and notes in coordination with the legal officer in the 

company. 

  إرسال النموذج الى لجنة الحوكمة ملراجعته واملوافقة عليه وعرضه على مجلس

 العامة العتمادهي والجمعيةاإلدارة 

 Sending the form to the governance committee for revision 

and approval and , then, submitting it to the Board of Directors 

and the General Assembly for approval. 

 يوزع الدليل املحدث على األطرا  املعنية بعد اعتمادهي  The updated manual shall be distributed to the relevant 

parties after the approval thereof. 

 اللخ املركزي  البنب بإشااااااعار  االلتزام دائرة تقوم  ه ا الدليل تعديل أو  تحديث حال في

 يالتعديالت اعتماد تاريخ من عمل يوم 21

In case of any updates or amendments, the compliance department 

shall notify the Bank within (21) working days as of the amendments 

approval date. 

  املادة الخامسة  
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 التعريف املصطلح

 يشركة بروج للتأمين التعاون ةالشرك

 البنب املركزي السعوديي البنب املركزي 

 السوق املالية السعودية السوق 

 هيئة السوق املاليةي الهيئة

 بموجب أحكام نظام الشروات ونظام الشركة األساسيجمعية تشكل من مساهلي الشركة  جمعية املساهمين

 مجلس إدارة شركة بروجي مجلس اإلدارة / املجلس

 أحد أعضاء املجلس ال ي ينتخبه املجلس لترأس اجتماعاته وتنظيم أعمالهي رئيس مجلس اإلدارة /رئيس املجلس

 ة الشركة ولجنة املراجعةياللجان التي يتم تعيينها من قبل مجلس إدار  لجان مجلس اإلدارة/اللجان

 املسؤول األعلى في اإلدارة التنفي ية العليا في الشركة  املسول عن اإلدارة اليومية لها  بغض النظر عن املسلى الوظيفيي الرئيس التنفي ي

باالشتراك مع آخرين  على خمسة األشخال الطبيعيون أو االعتباريون ال ين يسيطرون  بشكل مباشر أو غير مباشر  بمفردهم أو  كبار املساهمين

 باملئة أو أكثر من رأس مال الشركةي

 املساهمون ال ين يمثلون فئة غير مسيطرة على الشركة بحيث ال يستطيعون التأثير عليهاي مساهمو األقلية

 اإلدارة اليومية لها ويتقاضةى راتبا شهريا مقابل ذلبي عضو مجلس اإلدارة ال ي يكون عضوا في اإلدارة التنفي ية للشركة ويشارك في عضو مجلس اإلدارة التنفي ي

عضو مجلس اإلدارة ال ي يقدم الرأي واملشورة الفنية وال يشارك بأي شكل من األشكال في إدارة الشركة ومتابعة أعمالها اليومية وال  عضو مجلس اإلدارة غير التنفي ي

 يستلم راتبا شهريا أو سنوياي

عضو مجلس اإلدارة ال ي يتمتع باستقاللية واملةي وه ا يعني  استقاللية العضو بالكامل عن اإلدارة وعن الشركةي وتعني االستقاللية  قلعضو مجلس اإلدارة املست

 توافر القدرة للحكم على األمور بعد األخ  في االعتبار جميع املعلومات ذات العالقة دون أي تأثير من اإلدارة أو من جهات خارجيةي

 تشمل العضو املنتدب والرئيس التنفي ي واملدير العام ونوابهم  واملدير املالي  ومديري اإلدارات الرئيسة  واملسؤولين عن وظائف إدارة العليا )إدارة الشركة(اإلدارة 

 املخاطر واملراجعة الداخلية وااللتزام في الشركة  ومن في حكمهم  وشاغلي أي مناصب أخرى تحددها املؤسسةي

 تشمل عضوية مجلس اإلدارة واإلدارة العلياي القياديةاملناصب 

األشخال أو األطرا  ال ين لهم مصلحة فيما تقوم به الشركة  بمن فيهم املساهمون واملؤمن لهم وأصحاب املطالبات وموظفو الشركة  أصحاب املصالح

 ومعيدو التأمين والجهات الرقابية واإلشرافيةي

 وتعديالتهيها 28/1/1437( وتاريخ 3صادر باملرسوم امللكي رقم )م/نظام الشروات ال نظام الشروات

 .اآلباء  واألمهات  واألجداد  والجدات وإن علوا األقارب أو صلة القرابة

 .األوالد  وأوالدهم وإن نزلوا

 .اإلخوة واألخوات األشقاء  أو ألب أو ألم

 األزواج والزوجاتي

 املساهمين في الشركةأي كبار   األطرا  ذوو العالقة

 بي أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شرواعها التابعة وأقاربهم 

 جي كبار التنفي يين في الشركة أو أي من شرواعها التابعة وأقاربهم 

 دي أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفي يين لدى كبار املساهمين في الشركة 

 عضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفي يين أو أقاربهماململوكة ل -من غير الشروات  -هي املنشآت  

 فيها 
 
 وي الشروات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفي يين أو أقاربهم شريكا

 في مجلس إدارعها أو من كبار التنفي 
 
 .ن فيها ييزي الشروات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفي يين أو أقاربهم عضوا
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مراعاة ما     أو أكثر  مع  %5حي شروات املساهمة التي يملب فيها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفي يين أو أقاربهم ما نسبته  

 .ورد في الفقرة )د( من ه ا التعريف

 .في قراراعها ولو بإسداء النصح أو التوجيهطي الشروات التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفي يين أو أقاربهم تأثير  

 .يي أي شخص يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثير في قرارات الشركة وأعضاء مجلس إدارعها وكبار تنفي يها 

 .كي الشروات القابضة أو التابعة للشركة 

م بشكل   منهي من شخص مرخص له في ذلبيويستثنى من الفقرتين )ط( و)ي( من ه ا التعريف النصائح والتوجيهات التي تقدَّ

الشخص ال ي يسيطر على شخص أخر  أو يسيطر عليه ذلب الشخص األخر  أو يشترك معه في وونه مسيطرا عليه من قبل شخص  التابع

 وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشري ثالث

يمنح ول مساهم قدرة تصويتية بعدد األسهم التي يملكها  بحيث يحق له التصويت بها أسلوب تصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة  التصويت التراكلي

 ملرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من املرشحين دون وجود أي تكرار له ه األصواتي

 جميع حقوق التصويت املرتبطة بأسهم الشركة ويمكن ممارستها من خالل الجمعية العمومية حقوق التصويت

 القدرة على التأثير في أفعال أو قرارات شخص أخر  بشكل مباشر أو غير مباشر  منفردا أو مجتمعا مع قريب أو تابع  من خالل:  السيطرةحصة 

 أو أكثر من حقوق التصويت في شركةي  %30)أ( امتالك نسبة 

 أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداريي %30)ب( حق تعيين 

األرباح وما في حكمها  واملكافآت الدورية أو السنوية املرتبطة باألداء والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة األجل  وأي املبالغ والبدالت و  املكافآت

 مزايا عينة أخرى  باستثناء النفقات واملصاريف الفعلية املعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس اإلدارة لغض تأدية عملهي

 يوم عمل أم الييوم تقويلي  سواء أوان  يوم

العضو املنتدب  أو عضو مجلس إدارة  أو كبار التنفي يين أو أي مساهم يمتلب نسبة كبيرة من األسهم في شركة تكون أوراقها املالية  شخص ذو صلة

 مدرجة  أو أي شخص ذي عالقة بشخص ينطبق عليه ه ا التعريفي

 ول أداة تكون لها خصائص رأس املالي ”سهم“سهم أي شركة أينما وان مكان تأسيسهاي ويشمل تعريف  سهم

فيما يتعلق بشخص  يشمل عضو مجلس إدارة شركة  أو مدير الشركة أو الشريب في شركة تضامن  أو أي فرد اخر يعمل بموجب  موظف

 عقد عمل  أو عقد خدمات ويتم وضع خدماته في تصر  أو تحت سيطرة ذلب الشخصي

 ياألسهم السعوديةالنظام اآللي لتداول  تداول 

 مجموعة من األفراد ال ين يتخ ون القرارات اإلستراتيجية للشخص  ويعتبر مجلس إدارة الشركة الجهاز اإلداري لهاي الجهاز اإلداري 

 نظام الشركة األساوةي النظام األساس

 تاريخ أحقية الحصول على األرباحي تاريخ األحقية

 

 

 

 

 

 

Term Definition 

Company It means Buruj Cooperative Insurance Company (BCIC). 

SAMA It means Saudi Central Bank (SAMA). 
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CMA It means Capital Market Authority. 

Shareholders Assembly It is an assembly that constitutes the company’s shareholders under the provisions of the Companies Law and the 

Company’s articles of association. 

Board of Directors/Board It is the Board of Directors of Buruj Cooperative Insurance Company (BCIC). 

Chairman of the Board of 

Directors/Chairman of the 

Board 

He/she is one of non-executive Board members elected by the Board to lead its meetings and regulate the businesses 

thereof. 

Bordof Directors 

Committees/Committees 

It is the Committees assigned by the Company’s Board of Directors and the Audit Committee. 

CEO He/she is the highest-ranking official in the Company, who bears the responsibility of the day-to-day management of 

it notwithstanding the job title. 

Senior Shareholders They are the natural or legal persons  who, directly or indirectly, individually or collectively, control 5% or more of the 

Company’s capital. 

Minority Shareholders They are the minorities who represent the company’s non-controlling interest, which means that they cannot affect it. 

Executive Board Member The Board member who is a member of the executive department of the Company. He/she participates in the day-to-

day management of it and gets a monthly salary in return. 

Non-Executive Board 

Member 

The Board member who provides technical opinions and advices and does not participate, in any manner 

whatsoever, neither in running the Company, nor in following the day-to-day businesses thereof. This member does 

not receive a monthly or annual salary in return. 

Independent Board 

Member 

The Board member who enjoys being completely independent. That is, the member is completely separated from the 

management and the Company. The independence means the capability of making judgments, taking into 

consideration all relevant information, without any interference by the management or any external entities. 

Senior Management 

(Company Management) 

It includes the managing director, CEO, general manager, and their deputy members; the finance manager and the 

main departments managers; the risk management, internal auditing, compliance officials in the Company, and 

equivalent; as well as the occupiers of any other positions determined by the corporate. 

Leadership Positions It includes the membership of the Board of Directors and the Senior Management. 
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Stakeholders It refers to the persons or parties that have interest in the Company’s businesses, including the shareholders, insured, 

applicants, Company’s employees, reinsurers, as well as the monitoring and supervisory entities. 

Companies Law It refers to the Companies Law issued pursuant to Royal Decree No. (M/3) dated 28/1/1437H and the amendments 

thereof. 

Relatives or Kinship   Fathers, mothers, grandfathers, grandmothers, and upwards. 

Children, grandchildren, and downwards. 

Full sisters and brothers, or half sisters and brothers. 

Husbands and wives. 

Relevant Parties A. Senior shareholders in the Company. 

B. Board members of the Company, or any of its affiliates, and their relatives. 

C. Senior executives in the Company, or any of its affiliates, and their relatives. 

D. Board members and senior executives of the senior shareholders in the Company. 

E. Facilities (other than companies) owned by the Board member or a senior executive, or their relatives. 

F. The companies, in which a Board member, a senior executive, or their relatives are partners. 

G. The companies, in which a Board member, a senior executive, or their relatives are members in its Board of 

directors or are among the senior executives thereof. 

H. The shareholding companies, of which a Board member, a senior executive, or their relatives hold what is 

equivalent to 5% or more, subject to what is stipulated in paragraph (D) of this definition. 

I. The companies, in which a Board member, a senior executive, or their relatives affect the decision-making process 

thereof, even if through providing advices or directions. 

J. Any person, whose advices and directions affect the decisions of the Company as well as its Board members and 

senior executives. 

K. Holding companies or affiliates belonging to the Company. 
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The advices and directions provided in a professional way from an authorized person are exempted from 

paragraphs (I) and (J). 

Affiliate This refers to the person who controls another person, who is controlled by that person, or who share with 

the other person the quality of being controlled by a third party. The control in each of the aforementioned 

may be in a direct or indirect way. 

Cumulative Voting It is a voting method used to choose the Board members. It gives every shareholder a voting power that equals the 

number of shares owned by it. It gives the shareholder the right to vote for one candidate or divide it between the 

candidates it chooses without any repetition of these votes. 

Voting Rights All voting rights related to the shares of the Company can be exercised by the General Assembly. 

Control Share It refers to the ability to control the actions or decisions of another person, directly or indirectly, separately or 

collectively with a relative or affiliate, through:  

(A) Acquiring 30% or more of the voting rights in a company.  

(B) Having the right to appoint 30% or more of the administrative body members. 

Rewards It refers to the funds, allowances, dividends, and its equivalent; the periodic or annual rewards related to the 

performance and the short-term or long-term motivational plans; and any other benefits in kind. The actual 

reasonable expenses and costs that the Company bears instead of a Board member for him/her to perform its tasks 

are exempted from these rewards. 

Day It refers to the calendar day, whether it is a working day or not. 

Relevant Person It means a managing director, Board member, senior executives, or any shareholder who owns a large percentage of 

shares in a company whose securities are listed ; or any person who is in relationship with another person, to whom 

this definition applies. 

Stock It refers to the stock of any Company notwithstanding the place of its incorporation. The definition of the “stock” 

includesevery instrument that has the characteristics of the capital. 

Employee It includes a Board member of a company, the manager of a company, a partner in a partnership company, or any 

other person working under an employment contract or services contract , whose services are placed under the 

control of such person. 
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Tadawul It refers to the automated system for Saudi stock exchange. 

Administrative Body It refers to a group of individuals who made strategic decisions on behalf of a person. The  company’s Board of 

directors is considered the administrative body thereof. 

Articles of association    It refers to the articles of association of the Company 

Due Date It refers to the due date of getting the dividends. 
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MODULE (2): Shareholders and General Assembly امةالباب الثاني: املساهمين والجمعية الع  

Article (6): Shareholders’ General Rights املادة السادسة: الحقوق العامة للمساهمين  

 بحماية حقوق ومصالح املساهمين والسعي الدائم لزيادة العوائد املالية  تلتزم
 
الشركة دائما

 لكحكااام والقرارات الصاااااااااااااااااادرة من مختلف الجهااات الرقااابيااة ذات  -على اساااااااااااااااتثماااراعهم 
 
وفقااا

 من خالل اآلتي: -الصلة 

The Company is always committed to protect the shareholders’ rights and 

interests and seek to increase the financial revenues on their investments 

(in accordance with the provisions and resolutions issued by the various 

relevant monitoring entities) through the following: 

أن  اسااااتراتيجياعها علىتعيين إدارة تنفي ية مختصااااة إلدارة عمليات الشااااركة وتنفي   -1

يتم اختياااار أعضاااااااااااااااااااء اإلدارة التنفيااا ياااة بعنااااياااة من ذوي الكفااااءة واملهاااارة والخبرات 

 الالزمةي

1-  Appointing competent executive department to manage 

the operations of the Company and implement its strategies, 

provided that the members thereof shall be carefully chosen 

from the persons with necessary competence, skills, and 

experience. 

تطوير سااااااااااااااايااسااااااااااااااااات فعاالاة لتنظيم عمال اإلدارة التنفيا ياة وتحادياد أطر عمال إلدارة  -1

 مختلف عمليات الشركة بما يحقق مصالحها ومصالح مساهميهاي

2- Developing effective strategies to regulate the executive 

department works and introduce business frameworks to 

manage the various operations of the Company, guaranteeing 

its interests and shareholders’ interests. 

االلتزام باااالقوانين واللوائح التنفيااا ياااة والتعليماااات الصاااااااااااااااااادرة عن الجهاااات الرقاااابيااة  -2

 واإلشرافية الحاكمة لنطاق عمل الشركةي

3- Complying with the rules, implementing regulations, and the 

instructions issued by the monitoring and supervisory entities 

that govern the work scope of the Company. 

عة املساااااااااهمين وزيادة السااااااااعي لالسااااااااتفادة القصااااااااوى من املوارد املتاحة لتعظيم منف -3

 ربحية الشركةي

4- Seeking to maximize the optimal use of the resources available 

to magnify the shareholders’ benefits and increase the 

dividends of the Company. 

توزيع األرباح بشااااكل عادل ومنصااااف والحصااااول على نصاااايب من موجودات الشااااركة  -4

 هايفي حال تصفيت

5- Distributing dividends in a fair and equitable manner, and 

getting a portion of the Company assets in case of liquidation. 

تزويااااد املساااااااااااااااااااهمين باااااملعلوماااات والبيااااانااااات املتعلقااااة بنشاااااااااااااااااااط الشاااااااااااااااركااااة وعملياااااعهاااا  -5

ارض مع ال يتعواساااااااتراتيجيتها االساااااااتثمارية والتشاااااااغيلية بشاااااااكل مساااااااتمر ومنتظم بما 

 .مصالح الشركة ونظام الشروات ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفي ية

6- Continuously and regularly providing shareholders with the 

information and data related to the investment and 

operational activities, operations, and strategies of the 

Company, in a manner that is consistent with the interests of 

the Company, the Companies Law, the Financial Market Law, 

and the implementing regulations thereof. 

إشاااااااااااااااراك املساااااااااااااااااااهمين في عملياااة اتخااااذ القرار من خالل مشاااااااااااااااااااركتهم في اجتمااااعاااات  -6

عها والتأكد من توفير جميع املعلومات املتعلقة الجمعية العامة والتصويت على قرارا

ببنود جااااادول أعماااااال الجمعياااااة العااااااماااااة  وبخااااااصااااااااااااااااااااة تقرير مجلس اإلدارة واملراجع 

الخااارجي والقوائم املاااليااة وتقرير لجنااة املراجعااةك وذلااب لتمكينهم من اتخاااذ قرارات 

 مدروسة بشأ هاي 

7- Including the Shareholders in the decision-making processes 

through participating in the General Assembly meetings, 

voting on the resolutions thereof, and ensuring the availability 

of all the information related to the provisions of the General 

Assembly agenda, including the report of the Board of 

directors, the external auditor, the financial statements, as well 

as the report of the Audit Committee, in order to enable them 

to take well-informed decisions with regard to it.  
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حماية حقوق املسااااااااااااااهمين املتعلقة باملشااااااااااااااركة في اتخاذ قرارات الشاااااااااااااركة والترشااااااااااااح  -7

 لعضوية املجلس أو انتخاب أعضاء مجلس اإلدارةي 

8- Protecting the shareholders’ rights that are related to the 

participation in making company-related decisions such as, 

running for the Board membership or electing the Board of 

directors members.  

ضااااااااااااااامااااان حق املسااااااااااااااااااااهمين في مراقبااااة أداء الشاااااااااااااااركااااة وأداء مجلس إدارعهااااا وإدارعهااااا  -8

عوى ورفع د  التنفي ية وحق مسائلتهم في حال إخفاقهم وتقصيرهم في أداء مهامهم

عامة والخاصاااااااااااااااة املساااااااااااااااؤولية في مواجهتهم  وحق الطعن ببطالن قرارات الجمعية ال

 للشروط والقيود الواردة في نظام الشروات ونظام الشركة األساس
 
 .وفقا

9- Ensuring the shareholders’ rights in monitoring the 

performance of the Company, its Board of directors, and its 

executive department; holding  them accountable in case any 

of them fails to perform their tasks; filing a liability lawsuit 

against them; and appealing against the general and private 

resolutions of the Assembly in accordance with the conditions 

and limitations set out in the Companies Law and the 

Company articles of association. 

االلتزام باإلفصاحات السنوية واإلفصاحات املقررة من الجهات الرقابية واإلشرافية  -9

واملتعلقااااة باااااإلفصااااااااااااااااااااح عن رأس مااااال الشاااااااااااااااركااااة أو أي تغيرات قااااد تؤثر على ملكيااااة 

 املساهمين وحصص السيطرة فيهاي 

10- Complying with the annual disclosures and the disclosures 

determined by the monitoring and supervisory entities with 

regard to disclosing the capital of the Company and any 

changes that may have an impact on the shareholders’ 

ownership and the control shares therein.  

ساس ما لم تنشرهما طلب االطالع على نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها األ  -10

 .الشركة في موقعها اإللكتروني

11- Requesting an access to a copy of the Article of Association and 

the articles of association of the Company, unless the Company 

publishes it on its website. 

ملصاااالحة الشااااركة ومصااااالح يتابع مجلس اإلدارة سااااياسااااة توزيع األرباح لتكون عادلة  -11

املساااااااااااااااهمين  حيث يتم تبليغ املساااااااااااااااهمين به ه السااااااااااااااياسااااااااااااااة في اجتماعات الجمعية 

 العمومية وتدوينها في تقرير مجلس اإلدارة السنويي

12- The Board of Directors shall follow-up the profit distribution 

policy in order to ensure that it is fair to the interests of the 

Company and the shareholders. The shareholders shall be 

notified of these policies in the General Assembly meetings and 

ensure that these policies are written down in the annual 

report of the Board of Directors. 

 

 Article (7): Shareholders’ Stock and Profit Distribution Rights املرتبطة باألسهم وتوزيع األرباحة: حقوق املساهمين سابعاملادة ال

 الحصاااول على نصاااي هم من صاااافي األرباح وفق -1
 
لقرار الجمعية العامة الصاااادر في  ا

على أن يبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيعي وتكون أحقية  الشأنكه ا 

األرباح ملالكي األسااااااااهم املسااااااااجلين في  ااااااااجالت املساااااااااهمين في  هاية اليوم املحدد 

لالسااااااتحقاقي وتبلغ الشااااااركة هيئة السااااااوق املالية دون تأخير بأي قرارات لتوزيع 

كان عها على املساااهمين في املاألرباح أو التوصااية ب لب وتدفع األرباح املقرر توزي

 للتعليمااات التي تصاااااااااااااادرهااا الجهااة 
 
واملواعيااد التي يحااددهااا مجلس اإلدارة  وفقااا

 املختصة مع مراعاة املوافقة الكتابية املسبقة للبنب املركزي السعوديي

1- Shareholders have the right to get their portion of the 

net dividends pursuant to the General Assembly resolution 

in this regard, provided that this resolution shall include the 

due date and the distribution date. Moreover, the eligibility 

of rights shall belong to the stock owners registered in the 

shareholders’ registers at the end of the due day. The 

Company shall inform the CMA without delay of any 
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decision or recommendation to distribute dividends. The 

dividends to be distributed to shareholders shall be paid at 

the place and dates determined by the Board of Directors in 

accordance with the instructions issued by the competent 

authority, taking into account the prior written approval of 

SAMA. 

يتم تقرير األرباح في اجتماع مجلس إدارة الشااااااااااااركة بعد اعتماد التقارير املالية  -2

 و  األرباح في حصااااته املساااااهمللفترة املالية )ربع ساااانوي أو ساااانوي(ك يسااااتحق 
 
 فقا

 :ارلقر 

2- Dividends are determined in the Board of Directors 

meeting after the approval of the financial reports of the 

financial period (quarterly or annually). The shareholder is 

entitled to its portion of the dividends in accordance with: 

 A. The General Assembly Decision issued with regard to the ياملساهمين على األرباح توزيع بشأن الصادر  ةالعام الجمعيةي أ

distribution of dividends among the shareholders, 

 B. Or the Board of Directors decision to distribute interim .مرحلية أرباح بتوزيع القاضةي اإلدارة مجلس قرار  أو ي ب

dividends. 

 Shareholders have the right to get their proportion of  -3 .الحصول على نصي هم من موجودات الشركة في حال تصفيتها  -3

the Company assets in case of liquidation. 

املشاااااااركة في جمعيات املساااااااهمين العامة  واملشاااااااركة في مداوالعها  والتصااااااويت  -4

 .رات الصادرة بموج هاعلى القرا

4- Shareholders have the right to participate in the 

Shareholders General Assemblies, participate in the 

deliberations thereof, and vote on the decisions issued 

under it. 

 ألحكام نظام الشااااااااااااروات و  -5
 
ام نظحرية التصاااااااااااار  في األسااااااااااااهم التي يملكو ها وفقا

 .السوق املالية ولوائحهما التنفي ية

5- Shareholders have the right to dispose of the stocks 

they own in accordance with the provisions of the 

Companies Law, the Financial Market Law, and the 

implementing regulations thereof. 

 The shareholders’ property value may be registered in -6 .في  جالت الشركةقيد قيمة ملكية املساهمين  -6

the Company registers. 

أولوية االكتتاب باألساااااااااااهم الجديدة التي تصااااااااااادر مقابل حصاااااااااااص نقدية  ما لم  -7

إذا نص نظام الشركة  -توقف الجمعية العامة غير العادية العمل بحق األولية 

 ي-األساوةي على ذلب

7- Shareholders are entitled to the preferred subscription 

with the new stocks issued in exchange for monetary quota, 

unless the General Extraordinary Assembly upholds the 

preferred stock (If the Company articles of association 

states that). 
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ع أرباح مرحلية على مسااااااااهميها بشاااااااكل نصاااااااف سااااااانوي بعد يجوز للشاااااااركة توزي -8

 استيفاء املتطلبات التالية:

8- The Company may semi-annually distribute interim 

dividends on its shareholders after fulfilling the following 

requirements: 

 لياااااة أن تفوض الجمعيااااااة العااااااامااااااة العاااااااديااااااة املجلس بتوزيع أرباااااااح مرح

ي
 
 بموجب قرار يجدد سنويا

The Ordinary General Assembly shall authorize the 

Board to distribute interim dividends under a decision that 

is annually renewed. 

 أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمةي The Company shall be with sufficient and regular 

dividends. 

  أن يتوفر لديها سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى

 أرباحهاي

The Company shall have a reasonable liquidity and 

shall be able to reasonably expect the dividends level 

thereof. 

 آلخر قوائ 
 
م ماااااليااااة أن يتوفر لاااادى الشااااااااااااركااااة أرباااااح قااااابلااااة للتوزيع وفقااااا

مراجعة وافية لتغطية األرباح املقترح توزيعها بعد خصااااااااااام ما تم توزيعه 

 ورسملته من تلب األرباح بعد تاريخ ه ه القوائم املاليةي 

The Company shall have distributable dividends, in 

accordance with the latest edited financial statements, 

which are sufficient to cover the dividends to be distributed 

after deducting the dividends what were previously 

distributed and capitalized after the date of these financial 

statements.  

املادة الخامسااااااااااة واألربعون  يتعين على  –حسااااااااااب النظام األساااااااااااوااااااااااةي للشااااااااااركة  -9

من األرباح الصاافية لتكوين االحتياطي  %20تجنيب  مجلس اإلدارة في ول سانة

النظااااااامي  ويجوز للجمعيااااااة العااااااامااااااة العاااااااديااااااة وقف هاااااا ا التجنيااااااب متى بلغ 

من رأس املال املدفوع  وللجمعية العامة غير العادية  %100االحتياطي امل وور 

بنااء  على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجناب نسااااااااااااباة معيناة من األربااح الصاااااااااااااافية 

 ملاااا تقرره الجمعياااة  لتكوين
 
احتيااااطي اتفااااصي يخصااااااااااااص ألغراض محاااددة وفقاااا

 وان نوعها أن تقرر تكوين احتياطات أخرى وذلب 
 
العامة  وللجمعية العامة أيا

بالقدر ال ي يحقق مصاااااااااااالحة الشااااااااااااركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان 

 على املساهميني

9- In accordance with the Company articles of 

association “Article (45)”, The Board of Directors is 

committed to annually set aside 20% of the net dividends 

in order to form the regular reserve. The ordinary General 

Assembly may uphold this whenever the stated reserve 

reaches 100% of the paid-up capital. The Extraordinary 

General Assembly, in accordance with the Board of 

Directors suggestion, may set aside a portion of the net 

dividends in order to form a conventional reserve 

determined for specific purposes as set out by the General 

Assembly. The General Assembly, of whichever type, may 

decide to form another reserves to the extent that satisfies 

the Company interest or guarantees distributing dividends, 

that are as fixed as possible, on the shareholders. 
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 The dividends distribution mechanism shall be as -10 تكون آلية توزيع األرباح وفقت  لآلتي: -10

follows: 

 تجنب الزواة وضريبة الدخل املقررة.  The prescribed Zakat and income tax shall be set aside.  

 ( من األربااااااح الصااااااااااااااااافياااااة لتكوين احتيااااااطي نظاااااامي  ويجوز %20يجناااااب )

االحتياااطي املاا وور  للجمعيااة العااامااة العاااديااة وقف هاا ا التجنيااب متى بلغ

 .إجمالي رأس املال املدفوع

(20%) of the net profits shall be set aside to form a 

statutory reserve, and the Ordinary General Assembly may 

disregard this deduction when the said reserve equals the 

total paid-up capital. 

 ( من رأس %5عد ذلب دفعة أولى للمساهمين ال تقل عن )يوزع من الباصي ب

 .املال املدفوع

Then a first payment not less than (5%) of the paid-up 

capital shall be distributed from the remainder to the 

shareholders. 

  يوزع البااااصي بعاااد ذلاااب على املساااااااااااااااهمين كحصااااااااااااااة في األربااااح أو يحول إلى

  .حساب األرباح املبقاة

Thereafter, the remainder shall be distributed to the 

shareholders as profit share or transferred to the retained 

earnings account.  

  يجوز بقرار من مجلس اإلدارة توزيع أرباااااااح دوريااااااة تخصاااااااااااام من األرباااااااح

اله وفقااا للقواعااد املنظمااة لاا لااب لواردة أعاالساااااااااااانويااة املحااددة في الفقرة 

  .والصادرة من الجهات املختصة

By a decision of the Board of Directors, periodic 

dividends, deducted from the annual dividends specified in 

the paragraph above, may be distributed in accordance 

with the rules regulating  this regard issued by the 

competent authorities.  

 بالغ هيئة السوق املالية دون تأخير بأي قرارات لتوزيع األرباح أو التوصية إ

ب لب وتدفع األرباح املقرر توزيعها على املساااهمين في املكان واملواعيد التي 

يحااااددهااااا مجلس اإلدارة  وفقااااا للتعليمااااات التي تصااااااااااااااادرهااااا وزارة التجااااارة 

 .صناعة مع مراعاة املوافقة الكتابية املسبقة للبنب املركزي السعوديوال

Informing CMA without delay of any decision or 

recommendation to distribute dividends. The dividends to 

be distributed to shareholders shall be paid at the place and 

dates determined by the Board of Directors in accordance 

with the instructions issued by the Ministry of Commerce 

and Industry, taking into account the prior written approval 

of SAMA. 

Article (8): General Assembly Meetings : اجتماعات الجمعية العامةثامنةاملادة ال  

مجلس اإلدارة أو نااااائبااااه عنااااد غيااااابااااه جميع اجتماااااعااااات الجمعياااة يترأس رئيس  -1

 لرئاساااااااااااااة ه ا 
 
العامة  وفي حال غياب الرئيس ونائبه  ينتخب املجلس رئيساااااااااااااا

االجتماع على وجه التحديد من بين أعضااااااااااائه  كما تنتخب الجمعية أمين ساااااااااار 

من املتوقع أن يحضاااااااار وافة أعضاااااااااء  .لها وأعضاااااااااء للجنة جمع وفرز األصااااااااوات

1- All meetings shall be chaired by the chairman, or its 

deputy, if the chairman is absent. If the chairman and its 

deputy are absent, the Board shall elect a chairman of its 

members only for this certain meeting. The assembly shall 
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 من ول لجنة 
 
مجلس اإلدارة الجمعية العامة الساااااااااااانوية للمسااااااااااااااهمين وعضااااااااااااوا

 .واإلدارة التنفي ية للشركة

elect its  secretary and members for the committee of votes 

collection and counting. It is expected that the Board 

members and a member of each committee and the 

company’s executive management shall attend the annual 

general assembly of the stakeholders. 

تقدم اجتماعات الجمعية العامة للمساااااااااااااهمين فرصااااااااااااة التواصاااااااااااال مع املجلس  -2

 لوضع منظور أفضل لتفهم عمليات الشركة وآفاقهاي

2- General assembly meetings of stakeholders provide an 

opportunity for contacting with the Board of Directors to 

develop a better perspective to understand the company’s 

operations and prospects. 

تنعقد الجمعية العامة العادية على األقل مرة واحدة في الساااااااااانة خالل األشااااااااااهر  -3

ركة ويجوز الدعوة لجمعيات عامة السااااااااااااتة التالية لنهاية الساااااااااااانة املالية للشاااااااااااا

 ملا يقرره مجلس اإلدارة ولما دعت الحاجة ل لب  أو في حال طلب 
 
عادية وفقا

من رأس املاااال أو بنااااء  على طلاااب املراجع  %5مسااااااااااااااااهمين يملكون ماااا نساااااااااااابتاااه 

 الخارجي أو لجنة املراجعة للشركةي

3- The ordinary general assembly shall convene at least 

once a year during the (6) months following the end of 

financial year of the company. Upon the Board of Directors’ 

decision, ordinary general assemblies may be invited, 

whenever deemed necessary, upon a request by 

shareholders owning (5%) of the capital or upon a request 

by the external auditor or the company's auditing 

committee. 

تنشاااااااااااار دعوة اجتماااااااع الجمعيااااااة العااااااامااااااة على موقع تااااااداول وموقع الشااااااااااااركااااااة  -4

االلكتروني وفي الصاااااااحيفة اليومية التي يتم توزيعها في مقر الشاااااااركة الرئي اااااااةي  

مال الادعوة جادول خالل عشاااااااااااارة أياام من موعاد انعقااد االجتمااع على أن تشاااااااااااا

االجتمااااع ونموذج التوكيااال وجميع املعلوماااات والبيااااناااات املتعلقاااة ببنود جااادول 

األعمال وخاصة تقرير مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات والقوائم املالية وتقرير 

لجنااااة املراجعااااة والتي تمكن املسااااااااااااااااهمين من اتخاااااذ قرارات ماااادروساااااااااااااااة  وعلى 

 تعديل جدول أعمال الجمعية العامةيالشركة تحديث تلب املعلومات في حال 

4- Such invitation of the general assembly meeting shall 

be published on Tadawul’s website, the company’s website 

and in the daily newspaper distributed in the company’s 

registered office, trough (10) days from the meeting 

convince date, provided that the invitation includes the 

agenda of the meeting, the power of attorney form, all 

information and data in respect of the agenda items, 

particularly the report of the Board of Directors and the 

auditor, financial statements and the report of the auditing  

committee, which enable shareholders to take well-

informed decisions. The company shall update such 

information, if the agenda of the general assembly is 

modified. 
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يجب على الشاركة ب ل قصاارى جهدها في تشاجيع وتساهيل مشااركة املسااهمين  -5

العامة وذلب من خالل عقد االجتماعات بوقت ومكان مناساااااااااااابين   ةالجمعي في

 لكنظمة 
 
وللمجلس في ذلب أن يقرر اسااااااااااااتخدام وسااااااااااااائل التقنية الحديثة وفقا

 واللوائح ذات العالقةي

5- The company shall exert its effort regarding motivating 

and facilitating the shareholders’ participation in the 

general assembly by holding such meeting at appropriate 

time and place. The Board may decide to use advanced 

technical means per the related laws and regulations. 

أعمااااااال اجتماااااااع الجمعيااااااة العااااااامااااااة مع األخاااااا  في االعتبااااااار  يتم إعااااااداد جاااااادول  -6

املوضااااااااااااوعااااات التي يرغااااب املساااااااااااااااااهمين في مناااااقشااااااااااااتهااااا خالل االجتماااااع  ويحق 

من رأس املال أو أكثر  %5للمسااااااااااهمين ال ين يتملكون أساااااااااهم تمثل ما نسااااااااابته 

 إضافة بنود على جداول االجتماعات لطرحها ومناقشتهاي

6- The agenda of such general assembly meeting shall be 

developed to consider issues that shareholders desire to 

discuss trough the meeting. Shareholders owning (5%) or 

more of the capital are entitled to add items to agendas, in 

order to be introduced and discussed. 

مناااقشااااااااااااااة أي بنااد من بنود جاادول األعمااال خالل االجتماااع يحق للمساااااااااااااااهمين  -7

ويحق لهم توجيه أساااااائلة ملجلس اإلدارة أو مراجع الحسااااااابات الخارجي ويتوجب 

على مجلس اإلدارة ومراجع الحسااااااااااابات الخارجي الرد على أي اسااااااااااتفسااااااااااارات أو 

تسااااااؤالت يطرحها املسااااااهمين بالقدر ال ي ال يعرض مصااااالحة الشاااااركة للضااااارري 

املسااااااااااااااهم أن الرد على سااااااااااااؤالاه غير مقنعك احتكم إلى الجمعياةك وواان  وإذا رأى

ي
 
 قرارها في ه ا الشأن ناف ا

7- Shareholders are entitled to discuss any agenda item 

through the meeting and ask questions to the Board of 

Directors or the external auditor. The Board of Directors 

and the external auditor shall respond any inquires or 

questions asked by shareholders, to the extent that does not 

harm the company’s interest. If a shareholder thinks that 

the response to its question is unconvincing, the assembly 

shall be invoked and its decision on such matter enforced. 

يتوجااب على مجلس اإلدارة توفير وااافااة املعلومااات والبيااانااات املتعلقااة بااأي بنااد  -8

يتم مناااااقشااااااااااااتااااه خالل االجتماااااع والتي تمكن املساااااااااااااااااهمين من اتخاااااذ القرارات 

 االستثمارية الصحيحةي

8- Board of Directors shall provide all information and 

data of any item discussed through the meeting, which 

enable shareholders to take proper investment decisions. 

يتم إرسااااال نساااات من املسااااتندات املتعلقة باالجتماع باإلضااااافة إلى تقرير مجلس  -9

اإلدارة الساااانوي وتقرير مراجع الحسااااابات بعد موافقة الجمعية عليهم إلى هيئة 

 أيام من تاريخ االجتماعي10املالية خالل مدة أقصاها عشرة السوق 

9- Copies of the meeting instruments together with the 

annual report of the Board of Directors and the report of the 

auditor shall be sent to the Capital Market Authority (CMA) 

within a maximum of 10 days as of the meeting date, after 

obtaining the assembly approval. 

محاضااااار االجتماعات عقب ول اجتماع للجمعية العامة  وإرفاقها في  إعداد يتم -10

 من قبااال رئيس الجمعياااة وأمين ساااااااااااار 
 
 ااااااااااااجااال خاااال  ويكون املحضاااااااااااار موقعاااا

 همين فيالجمعية في االجتماعي يتم نشااار محضااار اجتماع الجمعية العامة للمساااا

 ي الرسليموقع تداول وموقع الشركة اإللكتروني 

10- Minutes of meetings shall be developed after each 

general assembly meeting and attached in a special record. 

The minute shall be signed by the assembly’s chairman and 

secretary at the meeting. The minute of the general 



 

 

 

 

 

 

 BCIC 24 of 246شركة بروج للتأمين التعاوني       

 

assembly meeting of shareholder shall be published on 

Tadawul’s website and the official company’s website.  

 من ول لجنة  -11
 
يحضر الجمعية العامة للمساهمين أعضاء مجلس اإلدارة وعضوا

 واإلدارة التنفي ية للشركةي

11- The general assembly of shareholders shall by 

attended by the Board members, a member of each 

committee and the company’s executive management. 

تحتسااااب األصااااوات في الجمعية العامة العادية وغير العادية على أساااااس صااااوت  -12

واحد لكل ساااهمي ويتم اساااتخدام التصاااويت التراكلي في انتخاب أعضااااء مجلس 

ملا يزيده أساااااااااااالوب التصااااااااااااويت التراكلي من فرل حصااااااااااااول مساااااااااااااهلي  ;اإلدارة 

قليااااااة على تمثياااااال لهم في مجلس اإلدارة بحيااااااث ال يجوز اسااااااااااااتخاااااادام حق األ

التصويت للسهم أكثر من مرة واحدةي وال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك 

في التصااااويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذممهم من املسااااؤولية عن 

 هميإدارة الشركة أو التي تتعلق بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة ل

12- Votes of the ordinary and extraordinary general 

assembly shall be calculated based on one vote for each 

share. Upon the Board member election , the cumulative 

voting shall be used, owing to the increased opportunities 

of representation in the Board of Directors for minority 

shareholders by the cumulative voting, so that the voting 

right for the share may not be used more than a once. Board 

members may not be engaged in the assembly resolution 

voting associated to their responsibility discharge  towards 

the company or to their direct or indirect interest. 

Article (9): Ordinary General Assembly ة: الجمعية العامة العاديةتاسعاملادة ال  

 تصلح اجتماعات الجمعية العامة العادية إال إذا حضرها مساهمون يمثلون ال  -1

ما ال يقل عن ربع رأس مال الشاااركة  وإذا لم يتحقق ه ا النصااااب في االجتماع 

 التاااالياااة لالجتمااااع 
 
األول  وجهااات دعوة لعقاااد اجتمااااع ثاااان خالل الثالثين يوماااا

الطرق املنصاااول عليها الساااابق  على أن تنشااار الدعوة لالجتماع الثاني بحساااب 

في املادة الثالثين من نظام الشركة األساسي ومع ذلب  يجوز أن يعقد االجتماع 

الثاني بعد سااااااااااااااعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول بشاااااااااااارط أن 

 بتتضااامن الدعوة لالجتماع األول ما يفيد 
 
 لب  ويعتبر االجتماع الثاني صاااحيحا

 وان عدد األسهم 
 
 املمثلة فيهيأيا

1- The meeting of the ordinary general assembly may not 

be valid unless attended by shareholders representing 

quarter the company capital at the minimum. Should such 

quorum not be achieved in the first meeting, the assembly 

shall be reconvened once again as within (30) days 

following the first meeting, provided that the second 

invitation shall be published per the methods stipulated in 

Article (30) of the Articles of Association of the company. 

However, the second meeting may be convened after an 

hour from the period fixed for holding the first meeting on 

conditions that the first meeting invitation shall include the 

possibility of convening a second meeting. The second 

meeting is valid irrespective of  the number of participating 

share. 
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اجتماع الجمعية العامة العادية مناقشاااااااااااااة ومعالجة جميع األمور ذات  تتم في -2

الصاااااااااالة بالشااااااااااركة  باسااااااااااتثناء األمور التي تدخل في نطاق اختصااااااااااال الجمعية 

العامة غير العادية  تختص الجمعية العامة العادية بجميع شاااااااااااائون الشااااااااااااركة 

 وبخاصة ما يلي:

2- Meeting of the ordinary general assembly shall discuss 

and address all the company’s issues, except for the 

competencies reserved to the extraordinary general 

assembly. The ordinary general assembly shall have 

competencies in all affairs of the Company, and particularly 

the following: 

 س اإلدارة وعزلهمتعيين أعضاء مجل. Appointing and dismissing Board members; 

  ترخيص في أن يكون لعضاااو مجلس اإلدارة مصااالحة مباشااارة أو غير مباشااارة في

األعمال والعقود التي تتم لحساااب الشااركة  وذلب وفق أحكام نظام الشااروات 

 .لوائح التنفي يةالو 

Permitting a Board member to have direct or indirect 

interest in the business and contracts that are executed for 

the Company's account, in compliance with the Companies 

Law and Its Implementing Regulations; 

  الترخيص بااشااااااااااااتراك عضااااااااااااو مجلس اإلدارة في أي عمال من شاااااااااااااأن مناافساااااااااااااة

  وذلب وفق تزاولها التي األنشااااااااطة من أيالشااااااااركة  أو أن ينافس الشااااااااركة في 

 .لوائح التنفي يةالأحكام نظام الشروات و 

Permitting a Board member to take part in any 

activities that may lead to competition with the Company, 

or competition in any of its activities, in compliance with the 

Companies Law and its Implementing Regulations; 

  ية التنفي  اللوائحمراقبة التزام أعضاء مجلس اإلدارة بأحكام نظام الشروات و

واألنظمة األخرى ذات العالقة ونظام الشركة األساس  وفحص أي ضرر ينشأ 

عن مخالفتهم لتلب األحكام أو إساءعهم تدبير أمور الشركة  وتحديد املسؤولية 

 لنظام الشاااروات املترتب
 
 في ه ا الشاااأن وفقا

 
ة على ذلب  واتخاذ ما تراه مناسااابا

 .لوائح التنفي يةالو 

Monitoring the compliance of the Board members 

with the Companies Law, Its Implementing Regulations, 

other relevant laws and the Company’s Articles of 

Association, inspecting any damage that may occur as a 

result of their violation to such provisions or 

mismanagement of the affairs of the Company, 

determining the liability resulting therefrom and 

undertaking the procedures it deems proper in this regard 

pursuant to the Companies Law and Its Implementing 

Regulations; 

  ألحكام نظام الشروات و 
 
 Forming the audit committee pursuant the Companies .لوائح التنفي يةالتشكيل لجنة املراجعة وفقا

Law and Its Implementing Regulations; 

 املوافقة على القوائم املالية للشركةي Approving the company's financial statement; 

 املوافقة على تقرير مجلس اإلدارةي Approving the Board report; 
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 البت في اقتراحات مجلس اإلدارة بشأن طريقة توزيع األرباح الصافيةي Deciding on the proposals of the Board of Directors 

with respect to the method of distributing the net profits; 

   تعيين مراجعي حساااااااااااااااابااااات الشااااااااااااركااااة  وتحااااديااااد مكااااافااااآعهم  وإعااااادة تعيينهم

 وتغييرهم  واملوافقة على تقاريرهمي

Appointing the external auditors of the company, 

specifying their rewards, reappointing them, replacing them 

and approving their reports; 

  النظر في املخالفات واألخطاء التي تقع من مراجعي حسابات الشركة في أدائهم

ملهااامهم  وفي أي صااااااااااااعوبااات ُيخطرهااا بهااا مراجعو حساااااااااااااابااات الشااااااااااااركااة تتعلق 

بتمكين مجلس اإلدارة أو إدارة الشركة لهم من االطالع على الدفاتر والسجالت 

لالزماة ألداء مهاامهم  واتخااذ ماا وغيرهاا من الوثاائق والبيااناات واإليضااااااااااااااحاات ا

 في ه ا الشأني
 
 تراه مناسبا

Reviewing the violations and defaults committed by 

the external auditors of the company when performing 

their duties and any difficulties, reported by the company’s 

auditors, regarding their empowerment by the company’s 

Board of Directors or Management to review the books, 

records and other documents, statements and clarifications 

required to perform their duties, and respond to that as it 

deems appropriate in this regard; 

 من رأس مااااال  % 30النظااااامي متى مااااا بلغ  وقف تجنيااااب احتياااااطي الشااااااااااااركااااة

الشركة املدفوع  وتقرير توزيع ما جاوز من ه ه النسبة على مساهلي الشركة 

 صافيةي
 
 في السنوات املالية التي ال تحقق الشركة فيها أرباحا

Resolving to withhold setting aside statutory reserve 

when it reaches an amount equal to (30%) of the 

Company’s paid share capital, and resolving to distribute 

the surplus of such percentage to the company’s 

shareholders in financial years where the company does 

not generate net profits; 

 ن  معي لغرض هاساااتخدام االحتياطي االتفاصي للشاااركة في حال عدم تخصااايصااا

على أن يكون استخدام ه ا االحتياطي بناء  على اقتراح من مجلس اإلدارة وفي 

 التي تعود بالنفع على الشركة أو املساهميني هاألوج

Using the company’s consensual reserve, if such has 

not been dedicated for a specific purpose, provided that 

using such reserve shall be based on a proposal submitted 

by the Board and used in a way that benefits the company 

or the shareholders; 

  تكوين احتيااااطياااات أخرى للشااااااااااااركاااة  بخال  االحتيااااطي النظاااامي واالحتيااااطي

 االتفاصي  والتصر  فيهاي

Forming other reserves besides the statutory reserve 

and consensual reserve and disposing the same; 

  اقتطاع مبالغ من األرباح الصاااااااااافية للشاااااااااركة إلنشااااااااااء مؤساااااااااساااااااااات اجتماعية

 ملا ورد في 
 
 من ه ه املؤسااااسااااات  وفقا

 
لعاملي الشااااركة أو ملعاونة ما يكون قائما

 املادة التاسعة والعشرين بعد املائة من نظام الشرواتي

Setting aside amounts from the company’s net profits 

to set up social organizations for the benefit of the 

company’s employees or to assist any existing 
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establishments in accordance with Article (129) of the 

Companies Law; and 

  الشااااركة  سااااواء في صاااافقة واحدة من أصااااول  % 50املوافقة على بيع أكثر من

 من تاريخ أول صااااااافقة بيع  وفي حال  و أ
 
عدة صااااااافقات خالل اثني عشااااااار شاااااااهرا

تضااااامن بيع تلب األصاااااول ما يدخل ضااااامن اختصااااااصاااااات الجمعية العامة غير 

 العادية  فيجب الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على ذلبي

Approving the sale of more than (50%) of the assets of 

the company, whether in one or several transactions within 

a period of 12 months from the date of the first selling 

transaction. In case selling these assets includes what falls 

within the powers of the extraordinary general assembly, 

the approval of the said assembly is required. 

يتم اعتماد قرارات الجمعية العامة العادية أثناء االجتماع بأصااااااااااااوات األغلبية  -3

تقييم ب املتعلقةالقرارات  حال في أنه إال املطلقة لكسااااااااااااهم املمثلة في االجتماع  

موافقة أغلبية املكتتبين باألسهم التي تمثل )ثلثي( األسهم  يتوجب  مزايا خاصة

 ما اكتتب به املستفيدون من املزايا الخاصةي  امل وورة بعد استبعاد

3- Resolutions of the ordinary general assembly shall be 

adopted during the meeting by the absolute majority vote 

of shares attending in the meeting; however, in the event  of 

the special benefit valuation, the majority subscriber to the 

shares representing two-thirds of the said shares  after the 

exclusion of the underwritten by beneficiaries in respect of 

the special benefits is required.  

Article (10): Extraordinary General Assembly ة: الجمعية العامة غير العاديةعاشر املادة ال  

 ملا تقتضاااااااااايه  -1
 
تنعقد الجمعية العامة غير العادية ولما دعت الحاجة ل لب وفقا

 .األنظمة واللوائح ذات العالقة ونظام الشركة األساس

1- The extraordinary general assembly shall be held, 

whenever necessary, per related laws and regulations and 

the Articles of Association of the company. 

 The extraordinary general assembly shall have the -2 :تختص الجمعية العامة غير العادية بما يلي -2

following competencies: 

   عدر
ُ
جب بمو  باطلةتعديل نظام الشاااااااااركة األسااااااااااس باساااااااااتثناء التعديالت التي ت

 .أحكام نظام الشروات

 Amending the Articles of Association of the company, 

except for amendments which are deemed null and void 

pursuant to the Companies Law; 

 ي ذلب بيع الشااااااركة وعمليات الدمت واالسااااااتحواذ املعامالت االسااااااتثنائية  بما ف

 وإطالة مدة الشركة أو حلها قبل انتهاء مدعهاي

Exceptional transactions, including the company’s sale  

mergers,  acquisitions and the company’s duration 

extension or liquidation before its duration expiry. 

 لوائح الس مال الشااااااااااااركة وفق األوضاااااااااااااع املقررة في نظام الشااااااااااااروات و زيادة رأ

 .التنفي ية

Increasing the company’s capital in accordance with 

the situations provided by the Companies Law and Its 

Implementing Regulations; 
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  إذا ُمنيت  تخفيض رأس مال الشااااااااااااركة في حال زيادته على حاجة الشااااااااااااركة أو

 .لوائح التنفي يةالبخسائر مالية  وفق األوضاع املقررة في نظام الشروات و 

Decreasing the company’s capital if it exceeds the 

company’s needs or in the event the company incurs 

financial losses, in accordance with the situations provided 

by the Companies Law and Its Implementing Regulations; 

  ص تقرير تكوين احتياطي اتفاصي للشاااااااركة ينص عليه نظامها األسااااااااس ويخصاااااااَّ

 .لغرض معين  والتصر  فيه

Resolving to form a consensual reserve for the 

company as provided for in its Articles of Association to be 

set aside for a specific purpose, and the disposal thereof; 

  تقرير استمرار الشركة أو حلها قبل األجل املعين في نظامها األساس.  Resolving to maintain or liquidate the Company 

before the end of the term specified in its Articles of 

Association; 

  شراء أسهم الشركةاملوافقة على عملية. Approving the Company's shares buy-back; 

  إصدار أسهم ممتازة أو إقرار شرائها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو

نظام الشااااااااااااركة  عليهتحويل األسااااااااااااهم املمتازة إلى عادية  وذلب بناء  على نص 

 للضااااااااااااوابط واإلجراءات التنظيميااة الصاااااااااااااادرة تن
 
 لنظااام األسااااااااااااااس ووفقااا

 
فياا ا

 الشروات الخاصة بشروات املساهمة املدرجةي

Issuing preferred shares, approving their buying, or 

converting ordinary shares into preferred shares, or 

converting preferred shares into ordinary shares per the 

Company's Articles of Association and the Regulatory Rules 

and Procedures issued pursuant to the Companies Law 

relating to Listed Joint Stock Companies; 

  إصااااااادار أدوات دين أو صاااااااكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أساااااااهم  وبيان الحد

 .األقصةى لعدد األسهم التي يجوز إصدارها مقابل تلب األدوات أو الصكوك

Issuing debt instruments or financing deeds “Sukuk” 

convertible into stocks, and stating the maximum number 

of stocks that may be issued against these instruments or 

deeds “Sukuk”; 

  تخصاااااااااااايص األسااااااااااااهم املصااااااااااااادرة عند زيادة رأس املال أو جزء منها للعاملين في

 .التابعة أو بعضها  أو أي من ذلب الشركة والشروات

Allocating stocks that are issued upon the capital 

increase or part of them for the employees of the company, 

and its affiliates,  some of them or any of them; and 

  املال مقابلوقف العمل بحق األولوية للمسااااااااااااااهمين في االكتتاب بزيادة رأس 

حصااااااااااااص نقااادياااة أو إعطااااء األولوياااة لغير املسااااااااااااااااهمين في الحااااالت التي تراهاااا 

ص على ذلب في نظام الشركة األساسي
ُ
 مناسبة ملصلحة الشركة  إذا ن

Suspending preemptive rights of shareholders in 

subscribing for the capital increase in exchange for cash or 

giving priority to non-shareholders in cases as deemed in 

the interest of the company if so is provided for in the 

Articles of Association of the company. 
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يجوز أن تصااااااااااااادر الجمعياة العااماة غير العاادياة قرارات في أمور تادخال في نطااق  -3

الشااااااااااااروط واألوضاااااااااااااع املقررة اختصاااااااااااااصااااااااااااات الجمعية العامة العادية  بنفس 

للجمعية العامة العادية بناء على األنظمة واللوائح ذات العالقة ونظام الشركة 

 األساسي

3- The extraordinary general assembly may issue 

resolutions that fall within the powers of the ordinary 

general assembly, provided that such resolutions are issued 

in accordance with the issuance requirements of ordinary 

general assembly resolutions per related laws and 

regulations and the Articles of Association of the Company. 

 ال تصاااااااااالح اجتماعات الجمعية العامة غير العادية إال إذا حضاااااااااارها مساااااااااااهمون  -4

يمثلون ما ال يقل عن نصااااااف رأس مال الشااااااركةي وإذا لم يتحقق ه ا النصاااااااب 

 التاالياة 
 
في االجتمااع األول  وجهات دعوة لعقاد اجتمااع ثاان خالل الثالثين يوماا

لالجتمااااع الساااااااااااااااابق  على أن تنشاااااااااااار الااادعوة لالجتمااااع الثااااني بحساااااااااااااااب الطرق 

 ي ومع ذلب  يجوز املنصاااااول عليها في املادة الثالثين من نظام الشاااااركة األسااااااس

أن يعقد االجتماع الثاني بعد سااااااااااااعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع 

األول بشااارط أن تتضااامن الدعوة لالجتماع األول ما يفيد ذلب  ويعتبر االجتماع 

 إذا حضااااره عدد من املساااااهمين يمثل ربع رأس املال على األقلي 
 
الثاني صااااحيحا

في االجتمااع الثااني  وجهات دعوة لعقاد اجتمااع وإذا لم يتحقق ها ا النصااااااااااااااب 

ثالث ينعقد بحسب الطرق املنصول عليها في املادة الثالثين من نظام الشركة 

 وان عدد األسااااااااااااهم املمثلة فيه 
 
 أيا

 
األساااااااااااااس  ويكون االجتماع الثالث صااااااااااااحيحا

 وبعد موافقة الجهة املختصةي

4- The meeting of the extraordinary general assembly 

may not be valid unless attended by shareholders 

representing half the Company’s capital at the minimum. 

Should such quorum not be achieved in the first meeting, 

the assembly shall be reconvened once again as within (30) 

days following the first meeting, provided that the second 

invitation shall be published according to the methods 

stipulated in Article (30) of the Articles of Association of the 

company. However, the second meeting may be convened 

an hour after the period fixed for holding the first meeting 

on conditions that the first meeting invitation shall include 

the possibility of convening a second meeting. The second 

meeting shall be considered having quorum if attended by 

a number of shareholders representing at least one fourth 

of the Company’s capital. Should such quorum not be 

achieved in the second meeting, an invitation shall be sent 

including the same terms stipulated in Article (30) of the 

Articles of Association of the Company. The third meeting 

shall be considered as having the quorum irrespective of 

the number of participating shares, after obtaining the 

approval of the competent authority. 

تصااااااادر القرارات في الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األساااااااهم املمثلة في  -5

 بزيادة أو بتخفيض رأس املال أو بإطال
 
دة ة ماالجتماع إال إذا وان القرار متعلقا

الشاااااركة أو بحل الشاااااركة قبل املدة املحددة في نظامها أو بإدماجها في شاااااركة أو 

5- Resolutions of the extraordinary general assembly 

shall be issued by two-thirds majority vote of the shares 

attending thereat, unless such resolution is related to an 

increase or decrease in the capital, or to extend or dissolve 
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 إال إذا صااااااااادر بأغلبية ثالثة أرباع 
 
في مؤساااااااااساااااااااة أخرى فال يكون القرار صاااااااااحيحا

 األسهم املمثلة في االجتماعي

the company prior to the expiry of its term specified in its 

Articles of Association or in merger of the company into 

another company; in such cases, the resolution shall be 

valid only if adopted by a three-fourths majority vote of the 

shares attending at the meeting. 

إذا قااام املساااااااااااااااهمون )أو مساااااااااااااااهم( بطلااب عقااد اجتماااع الجمعيااة العااامااة غير  -6

على أسااااااماء املساااااااهمين )أو املساااااااهم( ال ين  العادية  يجب أن يتضاااااامن الطلب

طالبوا بانعقاد االجتماع وتوضااااايح كمية وفئة )نوع( األساااااهم اململوكة من قبلهم 

 / قبلهي

6- If a shareholder(s) requests to convene a meeting of 

the extraordinary general assembly, such request shall 

include the shareholder’s(s) names requesting the meeting 

convening, as well as, clarifying the quantity and the class 

(type) of shares owned by it/them. 
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   MODULE (3: Board of Directors الباب الثالث: مجلس اإلدارة  

 Chapter (1): Principles and Basis of the Board of Directors الفصل األول: مبادئ وأسس تكوين مجلس اإلدارة

Formation 

 Article (11): Board of Directors Structure هيكل مجلس اإلدارةاملادة الحادية عشر: 

 

 

 

 

 

 

  

Buruj BoD 

BoD Secretary 

Compliance 

Department 

Investment 

Committee 

Executive 

Committee 

Audit Committee Risk Management 

Committee 

Nomination and 

Remuneration 

Governance 

Committee 

Risk 

Management 

CEO Internal Audit 

Managment 

Functionally  

Administratively 

Mandatory commissions according to the instructions of CMA and SAMA 
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 Article (12): Liability of the Board and its Members ة عشر: مسؤولية املجلس وأعضائهثانياملادة ال

 
 
عن إدارة شااااااااااااركة بروج بفاعلية   –بشااااااااااااكل فردي وجماعي  –ُيعد مجلس اإلدارة مسااااااااااااؤوال

 عن أدائها ومدى التزامها باملتطلبات التشااااااااااااريعيةي وتظل املسااااااااااااؤولية النهائية على 
 
ومسااااااااااااؤوال

 أو بتفويض جهاااات أو أفراد آخرين للقياااام ببعض 
 
املجلس  حتى وإن قاااام بتشااااااااااااكيااال لجااااناااا

األعمال  ل ا ينبغي تجنب إصاااااااااااادار أي تفويضااااااااااااات عامة أو غير محددة املدة أو تفويضااااااااااااات 

تتجاااوز  هااايااة الاادورة املحااددة للمجلسي كمااا أنر املجلس مسااااااااااااؤول  عن أداء األطرا  األخرى 

قد معها لتأدية مهام أو إدارة وظائف معينةي وفي حال إسناد عمليات الخارجية التي يتم التعا

الشااااااااااااركة لطر  خارجي فإن ذلب ال يعفي املجلس واإلدارة التنفي ية من املسااااااااااااؤولية وتظل 

مسااااااااااااؤوليتهم قااائمااة  وال يمكن تفويض تلااب املسااااااااااااؤوليااة ملقاادم الخاادمااةي كمااا ويكون واال من 

عها مسااااؤولين ول في حدود اختصاااااصااااه عن رئيس مجلس إدارة الشااااركة وأعضاااااء مجلس إدار 

 .مخالفة أحكام األنظمة والقوانين السائدة

The Board of Directors shall effectively be liable, 

individually or collectively, for the management, 

performance and the legislative requirement compliance of 

BCIC. The final liability remains under the Board, even if it 

forms committees or authorizes agencies or other 

individuals to perform some works. Therefore, any general 

authorizations of unlimited duration or exceeding the 

Board specified term may not be issued. The Board shall be 

liable for the performance of other external parties that are 

contracted with to fulfill tasks or to manage certain 

positions. Where operations of the company are assigned 

to an external party, the liability remains under the Board 

and the executive management and that liability may not 

be authorized to the service provider. In addition, the 

Chairman and the members of the Board of Directors of the 

company shall be liable for violating the applicable laws 

and acts, each within its field of competence. 

  Article (13): The Board Formation and Composition  تكوين املجلس وتركيبه عشر: الثالثةاملادة 

يتألف مجلس إدارة من ساااااااااااابعة أعضاااااااااااااء تنتخ هم الجمعية العامة العادية ملدة ال تزيد عن 

ثالث سااااااانوات  على أال يتجاوز عدد األعضااااااااء التنفي يين عن اثنين  وأال يقل عدد األعضااااااااء 

ساااااااتقلين عن عضاااااااوين أو عن ثلث أعضااااااااء املجلس  أيهما أكثري وال يخل ه ا التعيين بحق امل

الشااااااخص ذي الصاااااافة املعنوية في اسااااااتبدال من يماثله في املجلسي كما يتوجب على املجلس 

 للرئيس غير تنفي ي
 
 .تعيين رئيس إدارة غير تنفي ي ونائبا

The Board shall consist of (7) members elected by the 

ordinary general assembly for a maximum of (3) years, 

provided the number of the executive members may not 

exceed (2), and the number of the independent members 

may not be below (2) or the one-third of the Board 

members, whichever is more. Such appointment may not 

violate the legal capacity in respect of replacing the 

representative in the Board. Furthermore, the Board shall 

appoint a non-executive chairman and deputy of the Board 

of Directors. 
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 Article (14): General Rules of the Board of Directors القواعد العامة لعضوية مجلس اإلدارة عشر: رابعةاملادة ال

Membership 

على أعضاااااء مجلس اإلدارة التمتع بالحياد واالسااااتقاللية واسااااتخدام الشاااافافية مع  -1

ضاااااااااااارورة إفادة املجلس بأية تغيرات جوهرية أو تعارض مصااااااااااااالح أو أي عالقات قد 

اهمة في خدمة الشاااااااركة تؤثر على اساااااااتقاللية عضاااااااو املجلس أو على مواصااااااالة املسااااااا

  .خالل العام ويتم تقييم ه ه التغيرات من قبل أعضاء مجلس اإلدارة

1- The Board members shall be neutral, independent and 

transparent, and shall inform the Board of any material 

variations, interest conflict or any relations that may affect 

the Board member's independence or the continuous 

contribution to the company throughout the year. Such 

variations shall be assessed by the Board members.. 

امتالك املؤهالت والخبرات الالزمة للقيام بمسااااااااااااؤولياعهم وواجباعهم وأدوارهم على  -2

  .أكمل وجه

2- They shall have the necessary qualifications and 

experience to fulfill their liabilities, duties and roles in full. 

الحصاااول على موافقة البنب املركزي الخطية بعد تعبئة اساااتبيانات معايير املالئمة  -3

  .وتقديمها

3- They shall obtain a written consent of SAMA, after 

filling in and submitting the adequacy standard 

questionnaire. 

تختار الجمعية العامة للشركة أعضاء مجلس اإلدارة وال ين بدورهم يقوم باختيار  -4

  .رئيس املجلس والعضو املنتدب

4- The general assembly of the company shall select the 

Board members, which, in turn, select the chairman and the 

managing director. 

 Each Board member shall be familiar with the -5  :يتعين على عضو مجلس اإلدارة اإلملام باألمور التالية املتعلقة بالشركة -5

following issues of the company: 

 A- Operational and financial objectives, plans and policies  .ةاألهدا  والخطط والسياسات التشغيلية واملالية للشرك -أ

of the company;  

 B- Operation results conducted by the company and its .العمليات التي تقوم بها الشركة ووضعها املالي نتائت -ب

financial position, and 

 C- The relative position of the company comparing to its .الوضع النسبي للشركة مقارنة بمنافسيها -ج

competitors. 

ليس من الضااااااااااااروري أن تتوفر في ول عضااااااااااااو وافة املهارات املطلوبة وإنما أن يتوفر  -6

لدى األعضاااء مجتمعين املؤهالت واملهارات والخبرات الكافية للمساااهمة في تحقيق 

 .دور املجلس القيادي

6- It is not necessary that all required skills are provided 

in each member; however, the members jointly shall have 

sufficient qualifications, skills and experience to contribute 

to achieve the Board leadership role. 

تطورات التنظيميااة يجااب على أعضاااااااااااااااء مجلس اإلدارة الحرل على معرفااة آخر ال -7

واملشااااركة في برامت تدريبية تنظمها الشاااركة حساااب الحاجة في املجاالت واملواضااايع 

ذات الصااااالة بدورهم  والتي تشااااامل على سااااابيل املثال ال الحصااااار حوكمة الشاااااروات 

وإدارة املخاطر واملالية واملالءة املالية والتأمين والرقابة الداخلية واألنظمة وااللتزام 

 .أخرى ذات أهمية وأي مواضيع

7- The Board members shall be keen to know the latest 

legal updates and participate in training programs 

organized by the company, as needed, in the fields and 

topics related to their roles, including but not limited to the 

company governance, risk management, financial solvency, 
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insurance, internal control, laws, compliance and any other 

significant topics. 

أن يتوفر لااادى األعضااااااااااااااااء املنظور اإلسااااااااااااتراتي ي  القااادرة على اإلدارة واإلشاااااااااااارا    -8

  .اإلحاطة بالجوانب القانونية واملالية

8- Members shall have the strategic perception, the 

management and supervision capacity and the legal and 

financial aspect knowledge.  

( خمسااااااة آال  5000يقدم عضااااااو مجلس إدارة الشااااااركة أسااااااهم ضاااااامان بحد أدني ) -9

سهم مقابل العقود التي تنشأ بينه وبين الشركة والتي تمت املوافقة عليها من قبل 

لجمعية العامة العادية  ويشااااااااامل حق الاجز ه ا ما قد يكون لكساااااااااهم املاجوزة ا

من حصااااااااااااص في األرباااااح واجبااااة األداءي يحق ملجلس اإلدارة بعااااد موافقااااة الجهاااات 

املختصاااااااة عند ممارساااااااته حق مجز األساااااااهم املقدمة كضااااااامان من أعضااااااااء مجلس 

ا بشاااااااااااارط أن يكون اإلدارة مقابل العقود التي تنشااااااااااااأ بينهم وبين الشااااااااااااركة أن يبيعه

الدين قد اساااااااااتحق وبعد توجيه النداء الثاني بخطاب مساااااااااجل إلى املدين صااااااااااحب 

األساهم  يطلب فيه تساديد الدين خالل أسابوعين فإذا رفض  يحق ملجلس اإلدارة 

أن يبيعها عن طريق نظام "تداول األسااااهم" على أن تساااادد من ثمن األسااااهم املباعة 

للشااااااااركة  ثم يدفع الرصاااااااايد )إن وجد( إلى ذلب  جميع الديون وااللتزامات املطلوبة

 .املساهم أو وليه أو إلى منف  وصيته أو ورثته

9-  The company’s Board member shall provide a 

minimum of (5000) security interest in exchange for 

contracts established between it and the company and 

approved by the ordinary general assembly. This right of 

reserving shares shall include what the reserved shares 

may have regarding dividends duty to perform. After 

obtaining the consent of competent agencies, Board of 

Directors is entitled to practice the right of reserving and 

selling shares provided by the Board members as a security, 

in exchange for contracts established between them and 

the company, provided that such debt is due, and 

subsequent to the second call served via a registered letter 

to the debtor owning such shares. That letter requests to 

pay back the debt within (2) weeks, if this request is 

refused, the Board of Directors shall sell shares via 

“Tadawul”, provided that all debts and obligations required 

for the company shall be paid by the sold share price, and 

the balance (if any) is to be paid to such shareholder, its 

guardian, estate administrator or heirs. 

تسااااااتمر العضااااااوية في مجلس اإلدارة ملدة ثالث ساااااانوات ويتم اختيار املرشااااااحين على  -10

أسااااااااااااااااس ماااا حققوه من انجاااازات متميزة وعلى أسااااااااااااااااس اتسااااااااااااااااع خبرعهم وحكمتهم 

عهم الفنية واإلدارية واسااااااااااااتعدادهم لتخصاااااااااااايص الوقت الكافي ملهام ونزاهتهم وقدرا

  .املجلس

10- The Board membership shall last for (3) years. 

Nominees shall be selected based on their achieved unique 

outcomes, in addition to the breadth of their experience, 

integrity, technical and administrative capabilities and the 

will of allocating sufficient time to the Board tasks.  

 :Article (15): Board Member Qualifications  مؤهالت عضو مجلس اإلدارة عشر: خامسةاملادة ال 

 It shall meet the membership criteria of the Board which -1  .أن تتوافر فيه معايير عضوية مجلس اإلدارة التي يحددها املجلس -1

is determined by the Board.  

يجااااااب أن يتمتع عضاااااااااااااو املجلس بمساااااااااااااتوى عااااااال  من املعرفااااااة والخبرة واملهااااااارة   -2

واالسااااااااااااتقاللية املناساااااااااااابة  وتوفير الوقت املطلوب  ليساااااااااااااهم في حماية مكتساااااااااااابات 

2- A Board member shall have a high level of knowledge, 

experience, skill, appropriate independence, and required 
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املستمرة في التعلم والتطور  على أن تتضمن الشركة وازدهارها  إضافة إلى الرغبة 

 :مؤهالت العضو الصفات اآلتية

time saving, to contribute to  protecting the company’s 

gains and prosperity, in addition to the continuous desire 

to learn and develop, provided that the member’s 

qualifications include the following qualifications: 

القياااااادة: أن يتمتع العضااااااااااااو بمهاااااارات قياااااادياااااة  وأن يكون لااااادياااااه القااااادرة على تفويض  -أ

لتطبيق أفضااال املمارساااات في مجال اإلدارة الفاعلة الصاااالحيات بما يؤدي إلى تحفيز األداء 

 .والتمسب بالقيم واألخالق املهنية

A-Leadership:: A Board member shall have leadership skills, and 

have the authority to delegate powers in a way that motivates 

performance to apply best practices in the field of effective 

management and commit to professional values and ethics. 

 في اتخاذ القرار دون أي  -ب
 
 وموضاااااااااوعيا

 
املوضاااااااااوعية: قدرة العضاااااااااو على أن يكون محايدا

 .تأثير من اإلدارة التنفي ية أو من جهات أخرى خارجية

B-Objectivity:: The Board member ability to be impartial and 

objective in decision-making without any influence from 

executive management or other external bodies. 

الكفاااااءة: وذلااااب بااااأن تتوافر في املؤهالت العلميااااة  واملهااااارات املهنيااااة  والشااااااااااااخصاااااااااااايااااة  -ج

الشااااااااركة الحالية املناساااااااابة  ومسااااااااتوى التدريب  والخبرات العملية ذات الصاااااااالة بأنشااااااااطة 

 عن الرغبة 
 
واملستقبلية أو باإلدارة أو االقتصاد أو املحاسبة أو القانون أو الحوكمة  فضال

 .في التعلم والتدريب

C-Efficiency: It is achieved through possessing the academic 

qualifications, appropriate professional and personal skills, 

level of training, and practical experience related to the 

company's current and future activities, management, 

economics, accounting, law or governance, as well as the 

desire to learn and train. 

والساااااااااااارعااة في  القاادرة على التوجيااه: وذلااب بااأن تتوافر فيااه القاادرات الفنيااة واإلداريااة  -د

 على 
 
اتخااذ القرار  واسااااااااااااتيعااب املتطلباات الفنياة املتعلقاة بسااااااااااااير العمال  وأن يكون قاادرا

 .تقديم التوجيه االستراتي ي والتخطيط والرؤية املستقبلية الواضحة

D-Ability to direct: It is achieved through possessing 

technical and administrative capabilities, speed in decision-

making, understanding the technical requirements related 

to work flow, and being able to provide strategic guidance, 

planning and a clear future vision. 

املعرفااة املاااليااة: القاادرة على قراءة البيااانااات والتقااارير املاااليااة وفهمهااا  وكاا لااب النساااااااااااااب  -ه

 .املستخدمة لقياس األداء

E- Financial knowledge: The ability to read and understand 

financial statements and reports, as well as the ratios used 

to performance measurement. 

 F- Health Fitness: He may not have a health impediment .اللياقة الصحية: أال يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته -و

that prevents him from exercising his duties and 

competencies. 

ُيعد التزام أعضااااااااااااااء املجلس بالصاااااااااااافات اآلتية من أهم متطلبات مبادئ الحوكمة  -3

 :السليمة

3- The commitment of the Board members to the 

following qualifications is one of the most important 

requirements for the principles of sound governance: 

  الصاااادق: أن تكون عالقة العضااااو بالشااااركة عالقة مهنية صااااادقة  وأن ُيفصااااح لها عن

 .أي معلومات ذات عالقة قبل تنفي  أي صفقة أو عقد مع الشركة

Honesty: It is when the member's relationship with the 

company is an honest professional relationship, and that 
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any relevant information is disclosed to it before executing 

any deal or contract with the company. 

  كد من التأالوالء: تجنب األنشااااااااطة/العمليات التي قد يظهر فيها تعارض في املصااااااااالح  و

أن تلب األنشطة/ العمليات عادلة وتم تنفي ها دون تلقي أو تقديم معاملة تفضيليةي 

 للوالء املنشود على العضو مراعاة اآلتي
 
  :وتحقيقا

Loyalty: Avoiding activities/processes which have a 

conflict of interest, and ensuring that those 

activities/processes are fair and carried out without 

receiving or giving preferential treatment. In order to 

achieve the desired loyalty, the member shall observe the 

following:  

 A- Exercising his role honestly and impartially and giving .دوره بأمانة ونزاهة وإيثاره ملصلحة الشركة على مصالحه الشخصية ممارسة -أ

preference to the interest of the company over his personal 

interests. 

 b- Avoiding conflict of interests and refraining from .تجنب تعارض املصالح وعدم استغالل املنصب لتحقيق مصالح شخصية -ب

exploiting his position to achieve personal interests. 

إبالغ املجلس )دون تأخير( عن أي عملية تعارض محتمل في املصااااااالح وعدم التصااااااويت  -ج

 .على أي قرار قد يؤثر على مصالح الشركة وأصحاب املصلحة

C- Informing the Board (without delay) of any potential 

conflict of interest and refraining from voting on any 

decision that may affect the interests of the company and 

stakeholders. 

الحفا  على ساارية املعلومات وعدم إفشااائها لطر  آخر دون تخويل ب لب  إضااافة إلى  -د

 .تجنب االستفادة منها لتحقيق مكاسب شخصية

D- Preserving the confidentiality of information and 

refraining from disclosing the same to another party 

without a permission, in addition to avoiding benefiting 

from it for personal gain. 

 E- Refraining from exploiting the company's assets for .عدم استغالل موجودات الشركة لتحقيق مكاسب شخصية -ه

personal gain. 

  االهتمام: تأدية الواجبات واملسااؤوليات املحددة في النظام األساااوااةي للشااركة  واألخرى

املحددة من الجهات اإلشاااااارافية والرقابية  والسااااااعي إلى الحصااااااول على وافة املعلومات 

املتوافرة للتأكد من أن جميع القرارات املتخ ة تصااااااااب في صااااااااالح الشااااااااركةي عالوة على 

 :مام عند أدائه لعمله على النحو التاليذلب  على العضو إبداء االهت

Dedication: Performing the duties and responsibilities 

specified in the company’s articles of association, and those 

specified by the regulators and supervisory authorities, and 

seeking to obtain all available information to ensure that all 

decisions taken are in favor of the company. In addition, 

the member shall show dedication in the performance of 

his work as follows: 

 A- Working honestly for the interest of the company and its .العمل بكل أمانة ملصلحة الشركة وأصحاب املصلحة -أ

stakeholders. 

 B- Asking relevant questions and discussing company .األسئلة ذات العالقة ومناقشة املدراء التنفي يين بالشركة طرح -ب

executives. 
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 C- Ensuring that important and main topics are included in .التأكد من إدراج املواضيع الهامة والرئيسية في جدول أعمال املجلس -ج

the Board agenda. 

 D- Attending meetings regularly and not being absent .حضور االجتماعات بانتظام وعدم التغيب دون ع ر يستدعي ذلب -د

without an appropriate excuse. 

 E- Ensuring that the executive member provides . هاالتأكد من تقديم العضو التنفي ي معلومات شاملة للمجلس في حال طل -ه

comprehensive information to the Board if requested. 

 Article (16): Board Members Independence  استقاللية أعضاء املجلس عشر: سادسةاملادة ال

ثلث األعضاااااااء ممن يتوجب على الجمعية العامة تعيين أعضاااااااء مجلس اإلدارة على أن يكون 

يتمتعون باساااااااااااتقاللية واملة عن اإلدارة التنفي ية وعن الشاااااااااااركةي وتعني االساااااااااااتقاللية توافر 

القادرة للحكم على األمور بعاد األخا  في االعتباار جميع املعلوماات ذات العالقاة دون أي تاأثير 

 .من اإلدارة أو من جهات خارجية

The general assembly shall appoint the Board members, 

provided that one third of the members enjoys complete 

independence from the executive management and the 

company. Independence means the ability to judge matters 

after taking into account all relevant information without 

any influence from management or from outside bodies. 

يتنافى مع االساااااااااااتقالل الالزم توافره في عضاااااااااااو مجلس اإلدارة املساااااااااااتقل على سااااااااااابيل املثال ال 

 :الحصر ما يلي

The independence of an independent Board member is 

incompatible, as example,  with the following: 

 ملا نساااااااابته خمسااااااااة -1
 
في املائة أو أكثر من أسااااااااهم الشااااااااركة أو له صاااااااالة  أن يكون مالكا

 .قرابة مع من يملب ه ه النسبة

1- That he owns (5%) or more of the company's shares or 

is related to the person who owns this percentage. 

 لشخص ذي صفة اعتبارية يملب ما نسبته خمسة في املائة أو أكثر  -2
 
أن يكون ممثال

 .أسهم الشركة من

2- To be a representative of a legal person who owns 

(5%) percent or more of the company's shares. 

 To be related to any of the Board members of the -3 .أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة -3

company. 

 To be related to any of the senior executives of the -4 .مع أي من كبار التنفي يين في الشركة أن تكون له صلة قرابة -4

company. 

 خالل العامين املاضااايين لدى الشاااركة أو لدى شاااركة  -5
 
أن يعمل أو وان يعمل موظفا

م خاادمااات للشااااااااااااركااة أو أي طر  متعاااماال معهااا  كمراجعي الحسااااااااااااااابااات وكبااار  تقاادر

دين  أو أن  لحصااااااااااااص ساااااااااااايطرة لاادى أي من تلااب األطرا  خالل  املورر
 
يكون مااالكااا

 .العامين املاضيين

5- To work or has worked as an employee for the 

company during the past two years or for a company that 

provides services to the company or any party dealing with 

it, such as auditors and major suppliers, or to be the owner 

of controlling stakes with any of those parties during the 

past two years. 

أن تكون له مصاااالحة مباشاااارة أو غير مباشاااارة في األعمال والعقود التي تتم لحساااااب  -6

 .الشركة

6- To have a direct or indirect interest in the business and 

contracts made for the company's account. 
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أن يتقاضااااااةى مبالغ مالية من الشااااااركة عالوة على مكافأة عضااااااوية مجلس اإلدارة أو  -7

من مكافآته في العام الساااااااااابق  % 50( لاير أو عن 200,000أي من لجانه تزيد عن )

 .التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه أيهما أقل

7- To receive sums from the company in addition to the 

remuneration for membership of the Board or any of its 

committees, which exceeds (SAR 200,000) or more than 

50% of his remuneration in the previous year that he 

received in return for Board membership or any of its 

committees, whichever is less. 

ساااااواء  بشاااااكل مباشااااار أو من  -أن يكون لديه عالقة تعاقدية أو تجارية مع الشاااااركة  -8

 فيها
 
 في مجلس إدارعها أو مديرا

 
 -خالل جهة يكون من كبار املساااهمين فيها أو عضااوا

لاير ( ألف ٢٥٠ترتب عليها دفع أو تلقي مبلغ مالي من الشااااااااااااركة يساااااااااااااوي ما قيمته )

سااااااااعودي )بخال  املبالغ املتعلقة بعقود التأمين واملكافآت التي يسااااااااتحقها العضااااااااو 

 .لقاء عضويته في مجلس اإلدارة( خالل السنتين األخيرتين

8- To have a contractual or commercial relationship with 

the company - whether directly or through a body in which 

he is one of its major shareholders, a member of its Board 

or a manager- which relationship resulted in the payment 

or receipt of a sum of money from the company equal to 

(SAR 250.000) (other than the amounts related to 

insurance contracts and remuneration due to the member 

in return for its membership in the Board) during the last 

two years. 

أن يشااترك في عمل من شااأنه منافسااة الشااركة  أو أن يتاجر في أحد فروع النشاااط  -9

 .ال ي تزاوله الشركة

9- To engage in a business that would compete with the 

company, or to trade in one of the branches of the 

company’s activity. 

أن يكون قد أمضااااااااةى ما يزيد على تسااااااااع ساااااااانوات متصاااااااالة أو منفصاااااااالة في عضااااااااوية  -10

  .مجلس إدارة الشركة

10- To have spent more than (9) consecutive or separate 

years as a member of the company’s Board.  

الشاااااااركة أو أير من أعضااااااااء مجلس إدارعها أو إدارعها  أن يكون لديه التزام مالي تجاه -11

ة باسااااااااااااتقاللي العليا بشااااااااااااكل يمكن أن يؤثر على قدرته على الحكم واتخاذ القرارات

 تامة

11- To have a financial commitment towards the 

company, any of its Board members or Senior Management 

in a way that could affect its ability to judge and take 

decisions with complete independence 

أن يكون لديه عالقة ائتمانية مع بروج باساااااااااااامه أو باساااااااااااام أحد أقاربه من الدرجة  -12

 .األولى تزيد عن مليون لاير سعودي

12- To have a credit relationship with Buruj in his name or 

in the name of one of his first-degree relatives that exceeds 

one million Saudi Riyals 

  Article (17): Separation of Positions  الفصل بين املناصب عشر: سابعةاملادة ال

لطة املطلقة التخاذ القرارات في  -1 في جميع األحوال  ال يجوز أن ينفرد شااااخص بالسااااُ

 .الشركة

1- In all cases, a person may not have exclusive authority 

to make decisions in the company. 

 ملجلس إدارة الشااااااركة خالل أقل من عامين  -2
 
ال يجوز تعيين العضااااااو املنتدب رئيسااااااا

 .من انتهاء خدماته

2- The Managing Director may not be appointed as 

Chairman of the Company's Board within less than (2) 

years from the end of his services. 
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 من مهام اإلدارة التنفي ية )العضاااااااااااو املنتدب(   -3
 
ال يمارس رئيس املجلس أو نائبه أيا

 .بل يتوجب أن يتم الحفا  على فصل املسؤوليات وتوزيعها

3- The Chairman or his deputy may not exercise any of 

the functions of the executive management (Managing 

Director), but rather to preserve the separation and 

distribution of responsibilities. 

 Article (18): Expiry of Board Membership انتهاء عضوية املجلس عشر: ثامنةاملادة ال

ن أو إذا ثبت ملجلس اإلدارة أ تنتهي عضاااوية مجلس اإلدارة بانتهاء مدة التعيين أو االساااتقالة أو الوفاة

العضااااااو قد أخل بواجباته بطريقة تضاااااار بمصاااااالحة الشااااااركة بشاااااارط أن يقترن ذلب بموافقة الجمعية 

 ألي نظااام أو تعليمااات ساااااااااااااااااريااة في اململكااة  أو بتغيبااه عن 
 
العااامااة العاااديااة  أو بااانتهاااء عضااااااااااااااويتااه وفقااا

دارة أو إذا حكم بشااااااهر إفالسااااااه أو حضااااااور أكثر من ثالث جلسااااااات متتالية بدون ع ر يقبله مجلس اإل 

إعساااااره أو قدم طلب للتسااااوية مع دائنيه أو توقف عن دفع ديونه أو أصاااابح فاقد الشااااعور أو أصاااايب 

 بااألمااناة و األخالق أو أدين باالتزوير أو 
 
 مخال

 
بمرض عقلي أو إعااقاة جسااااااااااااااادياة أو إذا ثبات ارتكااباه عمال

  .لسعودية أو في أي بلد آخربمخالفة األنظمة واللوائح في اململكة العربية ا

Board Membership shall expire upon expiration of the appointment 

period, resignation, or death, or if it is proven to the Board that the 

member has breached its duties in a manner that harms the interest of 

the company, provided that this is accompanied by the approval of the 

Ordinary General Assembly, or with the expiration of its membership 

in accordance with any Law or instructions in force in KSA, or its 

absence from attending more than (3_ consecutive sessions without 

an excuse accepted by the Board, or if it is declared bankrupt or 

insolvent, or if it submits a request for settlement with its creditors, or 

stops paying its debts, becomes unconscious, suffers from mental 

illness or physical disability, or if it is proven that he committed an act 

that violates honesty and morals, or is convicted of forgery or violating 

the laws and regulations in KSA, or in any other country.  

 في املركز الشااااغر  على أن يعرض 
 
وإذا شاااغر مركز أحد أعضااااء املجلس وان للمجلس أن يعين عضاااوا

الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها  ويكمل العضااااااااااااااو الجديد مدة ساااااااااااااالفه ه ا التعيين على 

فقطي وإذا نقص عدد أعضاااااااااااااء مجلس اإلدارة عن النصاااااااااااااب الالزم لصااااااااااااحة اجتماعاته  وجب دعوة 

الجمعية العامة العادية في أقرب وقت لتعيين العدد الالزم من األعضااااااااااااااااءي وإذا لم تتوافر الشااااااااااااااروط 

املنصااااااااااااااول عليه في  -لس اإلدارة بساااااااااااااابب نقص عدد أعضاااااااااااااااائه عن الحد األدن  الالزمة النعقاد مج

  وجاب على بقياة األعضااااااااااااااااء دعوة الجمعياة العااماة العاادياة -النظاام أو في نظاام الشااااااااااااااركاة األسااااااااااااااااس 

ك النتخاب العدد الالزم من األعضاءي
 
 لالنعقاد خالل ستين يوما

If the position of a Board member becomes vacant, the Board may 

appoint a member in the vacant position, provided that this 

appointment is presented to the Ordinary General Assembly at its first 

meeting, and the new member shall complete the term of his 

predecessor only. Should the membership of the Board fall short of 

the quorum necessary for the validity of its meetings, the Ordinary 

General Assembly should be invited ASAP to appoint the necessary 

number of members. If the necessary conditions for convening the 

Board are not met due to the lack of the number of its members below 

the minimum - stipulated in the Law or in the company's articles of 

association - the rest of the members shall call for the Ordinary 

General Assembly within (60) days; to elect the necessary number of 

members 
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 Chapter Two: Functions, Responsibilities and Powers of the مهام ومسؤوليات املجلس وصالحياتهالفصل الثاني: 

Board 

  Article (19): Functions Related to Strategic Management املادة التاسعة عشر: مهام تتعلق باإلدارة اإلستراتيجية 

 Supervising the implementation of the main -1  .إلستراتيجية للشركةاإلشرا  على تنفي  األهدا  الرئيسية والتوجهات ا -1

objectives and strategic directions of the company.  

وضااااااااااع اإلسااااااااااتراتيجية الشاااااااااااملة وخطط العمل الرئيسااااااااااية واألهدا  الرئيسااااااااااية  -2

واملصاااااادقة على ساااااياساااااات وإجراءات إدارة املخاطر واملوازنات ومراجعتها بشاااااكل 

ساااااااااااانوي ومتاااابعاااة تنفيااا هاااا والعمااال على تطويرهاااا وتحااادي هاااا بحياااث تواكاااب أياااة 

  .املستجدات

2- Developing the comprehensive strategy, main work 

plans and main objectives, approving risk management 

policies and procedures and budgets, reviewing them on 

an annual basis, following up on their implementation, 

and working on developing and updating them to go 

with any developments.  

Article (20): Functions Related Financial Management مهام تتعلق باإلدارة املالية :وناملادة العشر   

واساااااااااااتراتيجياعها وأهدافها املالية وإقرار تحديد هيكل رأس املال األمثل للشاااااااااااركة  -1

 .املوازنات التقديرية بأنواعها

1- Determining the optimal capital structure for the 

company, its strategies and financial objectives, and 

approving all kinds of discretionary budgets. 

ملب األصول والتصر  بها وإقرار امليزانيات اإلشرا  على النفقات الرأسمالية وت -2

 .السنوية

2- Supervising capital expenses, owning and disposing 

of assets, and approving annual budgets. 

 Proposing the distribution of profits, their -3 .اقتراح توزيع األرباح  ونسب توزيعها  والتوصية للجمعية العامة العتمادها -3

distribution ratios, and a recommendation of approval to 

the General Assembly. 

اإلشااااااارا  على إعداد القوائم املالية األولية والسااااااانوية للشاااااااركة واعتمادها قبل  -4

 .نشرها

4- Supervising the preparation and approval of the 

company's initial and annual financial statements before 

their publication. 

اعتماد القروض والتسااهيالت املصاارفية التي تخدم مصاالحة الشااركة وتؤدي إلى   -5

 .تحقيق أحد أهدافها

5-  Approving loans and banking facilities that serve 

the interest of the company and lead to the achievement 

of one of its objectives. 

االقتراح  عند اللزوم  بتجنيب نساااااااااااابة مئوية من األرباح الساااااااااااانوية الصاااااااااااااافية  -6

ة الجمعي لتكوين احتياطي إضاااااافي وتخصااااايصاااااه لغرض أو أغراض معينه تقررها

 .العامة

6- Proposing, if necessary, that a percentage of net 

annual profits shall be set aside for creating an additional 

reserve and allocated for a particular purpose or 

purposes decided by the General Assembly. 

واملحاساابية بما في ذلب األنظمة ذات الصاالة بإعداد التحقق من سااالمة األنظمة املالية 

 .التقارير املالية

Verifying the integrity of the financial and accounting 

systems, including those related to the preparation of 

financial reports. 
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اعهااا املاااليااة اإلشاااااااااااارا  على اإلدارة املاااليااة للشااااااااااااركااة  وتاادفقاااعهااا النقااديااة  وعالقاا -7

 .واالئتمانية مع الغير

7- Supervising the company's financial management, 

its cash flows, and its financial and credit relationships 

with third party. 

 Article (21): Functions Related to the Supervision of the  مهام تتعلق باإلشرا  على اإلدارة التنفي ية واملوارد البشرية :حادية والعشروناملادة ال

Executive Management and HR  

يتولى مجلس اإلدارة تشااااااااااكيل اإلدارة التنفي ية للشااااااااااركة  وتنظيم كيفية عملها  والرقابة 

 :واإلشرا  عليها  والتحقق من أدائها للمهام املوولة إليها  من خالل ما يلي

Board shall be responsible for forming the executive 

management of the company, regulating, controlling and 

supervising its operations, and verifying its performance 

of the entrusted tasks, through the following: 

أهدا  الشاااااااااركة املنساااااااااجمة مع -وضاااااااااع أهدا  ومعايير األداء لندارة التنفي ية  -1

بنى ه ه املعايير على املدى الطويل وال تقتصر على أداء  -واستراتيجيتها
ُ
  بحيث ت

 .سنة واحدة فقط

1- Setting performance objectives and standards for 

executive management - aligned with the company's 

objectives and strategy - so that these standards are built 

in the long term and are not limited to performance of 

one year only. 

وضاااااااع الساااااااياساااااااات اإلدارية واملالية الالزمة ومراجعتها بشاااااااكل دوري والتأكد من  -2

 .فعاليتها

2- Developing the necessary administrative and 

financial policies, reviewing them periodically and 

ensure their effectiveness. 

 Choosing and appointing the managing director of -3 .اختيار العضو املنتدب للشركة وتعيينه  واإلشرا  على أعماله -3

the company, and supervising its work. 

يد تعيين مدير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي وعزله وتحد -4

 .مكافآته بناء  على توصيات لجنة املراجعة

4- Appointing and dismissing the director of the 

internal audit unit or department or the internal auditor 

and determining his remuneration according to the 

recommendations of the Audit Committee. 

دارة التنفي ية وموظفي الشاااااااااااركة يعملون وفق الساااااااااااياساااااااااااات التحقق من أن اإل  -5

واإلجراءات املعتمدة وفي إطار توجيهات مجلس اإلدارة  لضاااااااااامان وحماية حقوق 

 .أصحاب املصالح

5- Verifying that the executive management and the 

company's employees are working in accordance with 

the approved policies and procedures and within the 

framework of the Board' directives, to ensure and protect 

the rights of shareholders. 

اختيار وتغيير املوظفين التنفي يين في املراكز الرئيسااااااااااة )عند الحاجة(  والتحقق  -6

  .من وجود سياسة وخطة لنحالل والتعاقب اإلداري 

6- Selecting and changing the executive staff in the 

main positions (when needed), and verifying that a policy 

and plan for replacement and administrative succession 

is available.  

اإلشاااااااااااارا  على اإلدارة العليااا ومراقبااة أداء الشااااااااااااركااة مقااارنااة باااألهاادا  التي تم  -7

 .اتحديده

7- Supervising senior management and monitoring the 

company's performance compared to the objectives set. 
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عقااد اجتماااعااات دوريااة مع اإلدارة التنفياا يااة لبحااث مجريااات العماال ومااا يعترياه  -8

من معوقات ومشااااااااول  واساااااااتعراض ومناقشاااااااة املعلومات املهمة بشاااااااأن نشااااااااط 

 .الشركة

8- Holding periodic meetings with the executive 

management to discuss the course of work and the 

obstacles and problems faced, and to review and discuss 

important information regarding the company's activity. 

 Periodically reviewing and approving the -9 .ة واعتمادهااملراجعة الدورية للهياول التنظيمية والوظيفية في الشرك -9

organizational and functional structures in the company. 

 Reviewing and evaluating the performance of the -10 .مراجعة وتقييم أداء اإلدارة التنفي ية وتقويمه -10

executive management and its evaluation. 

التحقق من توافر املوارد البشااااااااااااريااة واملاااليااة الالزمااة لتحقيق أهاادا  الشااااااااااااركااة  -11

 .وخططها الرئيسية

11- Verifying the availability of human and financial 

resources necessary to achieve the company's objectives 

and main plans. 

اإلدارة التنفي ية والتي تحدد أنواع اعتماد سااااااااااااياسااااااااااااة املكافآت بناء  على اقتراح  -12

منح للعااااملين في الشااااااااااااركاااة  والتي تشااااااااااااكااال كحاااد أدن  املكاااافااآت 
ُ
املكاااافاااآت التي ت

الثااابتااة  واملكااافااآت املرتبطااة باااألداء  بمااا ال يتعااارض مع الضااااااااااااوابط واإلجراءات 

 لنظام الشروات الخاصة بشروات املساهمة املدرجة
 
 .التنظيمية الصادرة تنفي ا

12- Adopting the remuneration policy according to the 

proposal of the executive management, which 

determines the types of remuneration granted to the 

company’s staff, which constitute, as a minimum, fixed 

remuneration, and performance remuneration, in a 

manner that does not conflict with the regulatory 

controls and procedures issued for executing the 

Companies Law for Listed Joint Stock Companies. 

  Article (22): Functions Related to Corporate Governance ( Corporate Governanceمهام تتعلق بإدارة الحوكمة ) :ثانية والعشروناملادة ال

 A. Board Membership عضوية املجلسأي 

وضع معايير واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة واللجان  وتحديد أبرز  -1

 العتماااااادهاااااا من قبااااال الجمعياااااة 
 
املهاااااارات واملؤهالت والخبرات الالزماااااة  تمهيااااادا

 .العامة

1- Setting clear and specific criteria for Board 

membership and committees, and determining the most 

prominent skills, qualifications and experience needed, 

in preparation to be approved by the General Assembly. 

إجراء تقييم ساااااااااانوي السااااااااااتقاللية األعضاااااااااااء املسااااااااااتقلين والتأكد من عدم وجود  -2

 .ن أن تؤثر في استقالليتهمعالقات أو ظرو  تؤثر أو يمك

2- Conducting an annual evaluation of the 

independence of the independent members and 

ensuring that there are no relationships or circumstances 

that affect or could affect their independence. 

 B. Board Performance أداء املجلسبي 

وضااع إجراءات لتعريف أعضاااء مجلس اإلدارة بعمل الشااركة وبخاصااة الجوانب  -1

  .املالية والقانونية

1- Developing procedures to introduce the Board 

members to the company's work, especially the financial 

and legal aspects.  
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نضااااامامه إلى املجلس وضاااااع إجراءات للتأكد من إخضااااااع أي عضاااااو جديد عند ا -2

لبرنامت تعريفي وأن يزود ول عضااااااااااااو بخطاب تعيين يحدد مهامه ومساااااااااااائولياته 

 إلى معلومات شاااااااااملة عن أعمال الشااااااااركة وخططها اإلسااااااااتراتيجية وعن 
 
إضااااااااافة

 .األنظمة واللوائح ذات العالقة

2- Setting procedures in order to ensure that any new 

member, upon joining the Board, is subject to an 

induction program, and that each member is provided 

with a letter of appointment specifying its duties and 

responsibilities, in addition to comprehensive 

information about the company's business and strategic 

plans, and the relevant laws and regulations. 

وضااااااااااع سااااااااااياسااااااااااات وإجراءات مكتوبة لتنظيم أنشااااااااااطة املجلس بشااااااااااكل رساااااااااالي  -3

 .وبشفافية

3- Developing written policies and procedures to 

regulate the activities of the Board in a formal and 

transparent manner. 

جميعهااااااا باااااااسااااااااااااتثناااااااء لجنااااااة  إقرار قواعااااااد عماااااال اللجااااااان املنبثقااااااة عن املجلس -4

 .الترشيحات واملكافآت ولجنة املراجعة

4- Approving the work rules of all sub-committees of 

the Board, except for the Nominations and 

Remunerations Committee and the Audit Committee. 

ء عملهم املطلوب التأكد من أن أعضاااااااااااااء اللجان يقومون بالعمل الجاد عند أدا -5

 .واالطالع على محاضر االجتماعات التي تعقدها اللجان وتوصياعها

5- Ensuring that Committee members work hard in 

performing their required work and to have access to the 

records and recommendations of the Committees 

meetings. 

 .Preparing and approving the Board report -6 .اإلدارة واعتمادهإعداد تقرير مجلس  -6

وضااااااااع حدود واضااااااااحة للمسااااااااؤولية واملساااااااااءلة وااللتزام بها في جميع مسااااااااتويات  -7

الشااركة  والتأكد من الفصاال التام للمسااؤوليات على مسااتوى اإلدارة التنفي ية 

نتدب وتحديد اختصااااااااااااااصاااااااااااااات ول من رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والعضااااااااااااو امل

 .ومسؤولياعهم بشكل واضح ومكتوب

7- Developing clear limits of responsibility and 

accountability and commitment with them at all levels of 

the company, ensuring the complete separation of 

responsibilities at the level of the executive management, 

and determining the competencies and responsibilities 

of the chairman, its deputy and the managing director in 

a clear and written manner. 

 القيام بالتالي -8
 
  :The Board shall periodically perform the following -8  :على املجلس دوريا

 على األقل مع األخ  باالعتبار أدائه تقييم ول عضاااااو من أعضااااااء املجلس سااااان 
 
ويا

 .في املجلس

Evaluating each Board member at least annually, 

taking into account its performance in the Board. 

  مراجعااااة فاااااعليااااة ضااااااااااااوابطااااه املتبعااااة وإجراءات عملااااه ومجم املجلس وهيكلااااه

 .وتكوينه

Reviewing the effectiveness of its applicable 

controls, work procedures, and the size, structure and 

composition of the Board. 

 تحديد نقاط الضعف وعمل التغييرات املطلوبة ولما دعت الحاجة إلى ذلب. Determining weaknesses and making the required 

changes whenever needed. 
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  إجراءات وممارساااااااااااااات الحوكمة املتبعة  وتحديد إذا وان مراجعة مدى فعالية

هناك حاجة ألي تحسينات أو تغييرات  واستخدام نتائت ه ه التقييمات كجزء 

 .من جهود التحسين املستمرة

Reviewing the effectiveness of the governance 

procedures and practices followed, determining if any 

improvements or changes are needed, and using the 

results of such assessments as part of continuous 

improvement efforts. 

  C. Conflict of Interests تعارض املصالح جي 

وضااااااااااااع ساااااااااااايااساااااااااااااة مكتوباة تنظم تعاارض املصاااااااااااااالح  ومعاالجاة حااالت التعاارض  -1

واإلدارة التنفيااا ياااة  واملسااااااااااااااااهمين  املحتملاااة لكااال من أعضااااااااااااااااء مجلس اإلدارة 

  .ويشمل ذلب إساءة التصر  الناتت عن التعامالت مع األطرا  ذوي العالقة

1- Developing a written policy regulating conflict of 

interest, and handling potential conflict cases for Board 

members, executive management, and shareholders, 

including misconduct resulting from transactions with 

related parties.  

التأكد من الحصاول على عدم ممانعة البنب املركزي الساعودي في الحاالت التي  -2

ال يمكن تفادي تعارض املصاااااااااااااالح فيها  وأن تتم إدارعها بما ال يتعارض مع نظام 

 .الشروات واألنظمة األخرى ذات العالقة

2- Ensuring that SAMA obtains no objection in cases in 

which a conflict of interest cannot be avoided, and that it 

is managed in a manner that does not conflict with the 

Companies Law and other relevant regulations. 

امال مع األطرا  ذوي العالقة تحادياد وتطبيق إجراءات لتنفيا  ساااااااااااايااساااااااااااااة التعا -3

وتعاااارض املصاااااااااااااااالح والتاااأكاااد باااأن تكون هااا ه اإلجراءات ملزماااة لكاااافاااة أعضااااااااااااااااء 

املجلس  واإلدارة التنفياا يااة وغيرهم من العاااملين في الشااااااااااااركااة  وأي أصااااااااااااحاااب 

 :مصالح آخرين  والتأكد من أن ه ه السياسة تتضمن على األقل ما يلي

3- Determining and implementing procedures to 

implement the policy of dealing with related parties and 

conflicts of interest and to ensure that these procedures 

are binding on all Board members, executive 

management and other employees of the company and 

any other shareholders, and to ensure that this policy 

includes at least the following: 

 أمثلة على حاالت يمكن أن ينشأ عنها تعارض في املصالح. Examples of cases where a conflict of interest could 

arise. 

  آلية واضحة للموافقة على أي تعامالت أو تعاقد مع أصحاب مصلحة قد تؤدي

باساااااااااااتثناء أي مزايا مالية تمنح ألعضااااااااااااء مجلس اإلدارة أو إلى تعارض املصاااااااااااالح 

 .اإلدارة التنفي ية كجزء من عقد العمل

A clear mechanism for approving any dealings or 

contracting with shareholders that may lead to a conflict 

of interest, excepting  any financial benefits granted to 

Board members or executive management as part of the 

work contract. 

   آلياااة واضااااااااااااحاااة لنفصااااااااااااااااح عن أي حااااالت يمكن أن تؤدي لتعاااارض املصاااااااااااااااالح

وتوضاااااايح مسااااااؤولية أعضاااااااء املجلس في االمتناع عن التصااااااويت في الحاالت التي 

عن يمكن أن ينشاااااااااااأ عنها تعارض في املصاااااااااااالح أو اإلخالل بموضاااااااااااوعية العضاااااااااااو 

 .القيام بمهامه

A clear mechanism for disclosing any cases that 

could lead to a conflict of interest, and to clarify the 

responsibility of the Board members to refrain from 

voting in cases that may result a conflict of interest or a 
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breach of the objectivity of the member in executing its 

functions. 

  إجراءات للتعااااااامالت مع األطرا  ذوي العالقااااااة والتي يجااااااب أن تتم ألغراض

 .تجارية فقط

Procedures for dealings with related parties which 

shall be made for commercial purposes only. 

 دم االلتزام بسياسة تعارض املصالحإجراءات التعامل مع حاالت ع. Procedures for dealing with cases of non-

compliance with the conflict of interest policy. 

 التأكيد على تجنب أي أنشطة تؤدي إلى تعارض املصالح. Emphasizing on avoidance of any activities that lead 

to a conflict of interest. 

  آلية اإلفصاح عن ه ه التعامالت بشكل فوري وسليم للبنب املركزي السعودي

 .خالل )يومي( عمل

A mechanism for immediately and properly 

disclosing these transactions to SAMA within (2) working 

days. 

  D. Assignment of Functions  إسناد املهامدي 

وسياسة ملتطلبات الشركة في إسناد املهام لطر  آخر والتأكد  وضع استراتيجية -1

 .من توافقها مع الئحة "إسناد املهام لشروات التأمين التعاوني

1- Developing a strategy and policy for the company's 

requirements in assigning functions to a third party and 

making sure that they are complied with the list of 

"Assign Functions to Cooperative Insurers." 

وضاااااااع ساااااااياساااااااة وإجراءات عمليات إساااااااناد املهام ومراجعة العقود القائمة عند  -2

  .تجديدها وإبرام العقود الجديدة والتأكد من تطبيقها ومدى فاعليتها

2- Developing the policy and procedures for 

assignments, reviewing existing contracts upon renewal, 

concluding new contracts, and ensuring their 

implementation and effectiveness.  

  E. Delegation of Functions  تفويض املهامهي 

تنفي ية  ولجنة املراجعة  ولجنة  تشااااااااااكيل لجان متخصااااااااااصااااااااااة )بحد أدن  لجنة -1

الترشاااااااااااايحاات واملكاافاآت  ولجناة إدارة املخااطر  ولجناة االسااااااااااااتثماار( منبثقاة عن 

د فيهااا ماادة اللجنااة وصااااااااااااالحياااعهااا ومسااااااااااااؤولياااعهااا واعتماااد  املجلس بقرارات يحاادَّ

رقابة    وكيفية-باسااااتثناء لجنة الترشاااايحات واملكافآت ولجنة املراجعة -مواثيقها

  على أن يتضااامن قرار التشاااكيل تسااامية األعضااااء وتحديد مهامهم املجلس عليها

  .وحقوقهم وواجباعهم  مع تقييم أداء وأعمال ه ه اللجان وأعضائها

1- Forming specialized sub-committees (at least 

executive committee, an audit committee, a nomination 

and remuneration committee, a risk management 

committee, and an investment committee) of the Board 

on decisions determining the committee’s term, powers 

and responsibilities and adopting its charters - excepting  

the nominations and remunerations committee and the 

audit committee — and how the Board monitors them, 

provided that the formation decision includes naming 

the members and determining their functions, rights and 

duties, with evaluating the performance and business of 

such committees and their members.  
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تحديد الصااااااااالحيات املفوضااااااااة إلى اإلدارة اعتماد سااااااااياسااااااااة مكتوبة وتفصاااااااايلية ب -2

التنفي ية وجدول يوضاااااااااااح تلب الصاااااااااااالحيات  وطريقة التنفي  ومدة التفويض  

ويطلب مجلس اإلدارة من اإلدارة التنفي ية رفع تقارير دورية بشااااااأن ممارساااااااعها 

 .للصالحيات املفوض إليها

2- Adopting a written and detailed policy determining 

the powers delegated to the executive management and 

a schedule showing those powers, the method of 

implementation and the delegation period. The Board 

shall request the executive management to submit 

periodic reports on its exercise of the delegated powers. 

 Determining the topics that the Board has the -3 .حديد املوضوعات التي يحتفظ املجلس بصالحية البت فيهات -3

authority to decide on. 

 F. Anti-Fraud مكافحة االحتيالوي 

  وضاااااااع اساااااااتراتيجية وساااااااياساااااااة واضاااااااحة ملكافحة االحتيال والتأكد من فاعليتها

 .وتطبيقها

Developing a clear strategy and policy to combat 

fraud and ensure its effectiveness and implementation. 

  G. Money Laundering and Terrorist Financing  غسيل األموال وتمويل اإلرهابزي 

  وضع استراتيجية وسياسة ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والتأكد من

 .فاعليتها وتطبيقها

Developing a strategy and policy to combat money 

laundering and terrorist financing, and ensuring its 

effectiveness and implementation. 

  H. Governance Law  نظام الحوكمةحي 

وضاااااااع نظام حوكمة خال بالشاااااااركة  ومراقبة مدى تطبيقه وفعاليته  وتعديل محتوياته 

  :ة بحيث يتضمن كحد أدن عند الحاج

Setting up a corporate governance law, monitoring the extent 

of its implementation and effectiveness, and amending its 

contents when needed to include as a minimum:  

  1- Risk Management  (Risk Management) إدارة املخاطر -1

  استراتيجية وسياسة تقييم املخاطر في إدارة املخاطر والتأكد من تطبيقها وضع

  .ومدى فعاليتها بشكل سنوي 

Developing a risk assessment strategy and policy in 

risk management and ensure its implementation and 

effectiveness annually.  

  عاااام ومنظوماااة إلدارة املخااااطر باااالشااااااااااااركاااة اإلشاااااااااااارا  على تطوير وتطبيق إطاااار

لتقييم املخاطر وإدارعها ومراقبتها بصااااااورة مسااااااتمرة  وذلب بوضااااااع تصااااااور عام 

عن املخاطر التي قد تواجه الشااااااااااااركة وإنشاااااااااااااء بيئة ملمة بثقافة إدارة املخاطر 

على مستوى الشركة  واإلفصاح عن منظومة إدارة املخاطر ألصحاب املصالح 

 .بالشركة واألطرا  ذات الصلة

Supervising the development and implementation 

of a general framework and structure for risk 

management in the company to assess, manage and 

monitor risks continuously, by developing a general 

perception of the risks that the company may face, 

creating an environment familiar with the culture of risk 

management at the company level, and disclosing the 
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risk management system to shareholders and related 

parties to the company. 

  اعتماد وتقييم مساااتوى املخاطر املقبولة بشاااكل دوري  وربط مساااتوى املخاطر

التي ترغب الشاااااركة بتحملها في فترة زمنية محددة باالساااااتراتيجية العامة لعمل 

 .الشركة وخطة رأس املال  ومراجعة مستوى املخاطر املقبولة

Adopting and evaluating the level of acceptable 

risks periodically, linking the level of risks that the 

company wishes to incur in a specific period of time with 

the company’s general business strategy and capital plan, 

and reviewing the level of acceptable risks. 

 اإلملام باملخاطر األساسية التي يمكن أن تؤثر على الشركة.  Getting informed of the main risks that can affect the 

company.  

  التاأكاد من وجود ساااااااااااايااساااااااااااااات وإجراءات عااماة للمخااطر والتاأكاد من تطبيقهاا

ومراجعتها بشاااااااكل سااااااانوي  والتأكد من منح إدارة املخاطر الصاااااااالحيات واملوارد 

 .الكافية التي تساعدهم في أداء عملهم بشكل مستمر

Ensuring that a general policies and procedures for 

risks are available, ensuring their implementation and 

review annually, and ensuring that the risk management 

is granted sufficient powers and resources that help them 

to perform their work continuously. 

  2- Internal Controls  – (Internal controls) أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية -2

وضااع أنظمة وضااوابط للرقابة الداخلية والتأكد من فاعليتها بشااكل ساانوي ومراقبة مدى 

  :تطبيقها بما في ذلب

Setting regulations and controls for internal control, 

ensuring their effectiveness on an annual basis, and 

monitoring the extent of their application, including:  

 تشكيل لجنة املراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية. Forming an audit committee by a decision of the 

Ordinary General Assembly. 

  بنااااااء  على توصااااااااااااياااااات لجناااااة -تكوين إدارة لاللتزام وإدارة املراجعاااااة الاااااداخلياااااة

واالسااااتقاللية  واملوارد املناساااابة  والتأكد من أن   ومنحهم الساااالطة  -املراجعة

 .يكون لديهم القدرة على التواصل مع املجلس

Forming a compliance department and internal 

audit department, based on the recommendations of the 

audit committee, granting them the appropriate 

authority, independence, and resources, and ensuring 

their ability to communicate with the Board. 

  التوصااااااية للجمعية العامة بقبول ترشاااااايح مراجع الحسااااااابات بناء  على توصااااااية

لجناااة املراجعاااة كماااا هو متعاااار  علياااه واملعاااايير التي ساااااااااااايتم اعتماااادهاااا لقبول 

املالية واملحاساااااااااااابية  بما في ذلب أعضاااااااااااااء اللجان للتأكد من سااااااااااااالمة األنظمة 

 .األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير املالية

Making recommendations to the General Assembly 

to accept the nomination of the auditor based on the 

recommendation of the Audit Committee as is custom 

and as per the criteria that will be approved for accepting 

members of the committees to ensure the integrity of the 
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financial and accounting regulations, including those 

related to preparation of financial reports. 

   وضااااااااااااع جداول تحديد الصااااااااااااالحيات التي يفرضااااااااااااها املجلس لندارة التنفي ية

  .يد املوضوعات التي يحتفظ بها ضمن صالحياتهوتحد

Setting agendas defining powers that the Board 

grants to the executive management, and those defining 

the issues  that it retains within its powers.  

 قساااااااااااااام املوافقاة على الساااااااااااايااساااااااااااااات واإلجراءات الرئيسااااااااااااياة لجميع الادوائر واأل

 .ومراجعتها وتحدي ها بصفة منتظمة والتأكد من فاعليتها ومدى تطبيقها

Approving main policies and procedures for all 

departments and sections, reviewing and updating them 

on a regular basis, and ensuring their effectiveness and 

the extent of their application. 

 وضع الهياول التنظيمية والوظيفية ومراجعتها والتأكد من فاعليتها واعتمادها.  Developing, reviewing and approving 

organizational and functional structures, and ensuring 

their effectiveness.  

 ة وتمكنهااا من التااأكااد بشااااااااااااكاال دوري من اسااااااااااااتقالليااة وظيفااة املراجعااة الااداخلياا

االطالع على جميع املعلومات التي تحتاجها للقيام بأعمالهاي كما يتخ  املجلس 

جميع التدابير الضااااااااااارورية للتأكد من اساااااااااااتجابة اإلدارة العليا الساااااااااااتفساااااااااااارات 

 .وتوصيات املراجعين الداخليين

The Board shall ensure that the internal audit 

function is independent and is granted full access to all 

the information it needs to conduct its activities. In 

addition, the Board shall take all necessary measures to 

ensure the responsiveness of Senior Management to 

internal auditors’ queries and recommendations. 

 تقاللياااااة املراجع الخاااااارجي  والتاااااأكاااااد من االلتزام بمتطلباااااات التاااااأكاااااد من اساااااااااااا

اإلفصااااااااااح والشااااااااافافية بشاااااااااأن التقارير واملعلومات املالية والكشاااااااااف عنها دون 

 .تأخير

Verifying the independence of the external auditor, 

as well as compliance with disclosure and transparency 

requirements regarding reports and financial 

information, and disclosing the same without delay. 

  3- Information & Reporting  (Reporting) املعلومات والتقارير -3

  التأكد من توفير معلومات وافية عن شااااااااؤون الشااااااااركة لجميع أعضاااااااااء مجلس

هم القياااام بواجبااااع اإلدارة التنفيااا يين وغير التنفيااا يين  من أجااال تمكينهم من

 .ومهماعهم بكفاءة

Ensuring that sufficient information on the 

company affairs is made available to all executive and 

non-executive Board members to enable them to 

discharge their duties and responsibilities in an effective 

manner. 

 دول زمني محدد بداية ول عام لتلقي التقارير من اللجان املعنية ومن وضااااااااع ج

مراقبي الحساااااااااااااابااات الااداخليين والخااارجيين والتااأكااد من أن آليااة جمع التقااارير 

Preparing a specific schedule at the beginning of 

each year to receive reports from the relevant 
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وإعدادها وتقديمها سااااااااليمة ومتفقة مع السااااااااياسااااااااة الداخلية املعتمدة  بما في 

 .املحددة ذلب إعداد املعلومات املهمة وعرضها على املجلس في أوقاعها

committees and internal and external auditors, and to 

ensure that mechanism of collecting, preparing and 

submitting reports is proper and consistent with the 

approved internal policy, including preparing and 

submitting important information to the Board on the 

specified date. 

  إرساااااااء قنوات اتصااااااال فعالة تتيح للمساااااااهمين االطالع بشااااااكل مسااااااتمر ودوري

 على أوجه األنشطة املختلفة للشركة وأي تطورات جوهرية

Establishing effective communication channels that 

allow shareholders to pursue continuously and 

periodically on the various aspects of the company 

activities and any material developments. 

  Policies and Procedures of Governance -4  السياسات واإلجراءات املتعلقة بالحوكمة -4

على املجلس اعتمااااد الساااااااااااايااااسااااااااااااااات العااااماااة املتعلقاااة باااالحوكماااة ومراجعتهاااا والتاااأكاااد من 

  :تطبيقها  والتي تشمل

The Board shall approve, review and ensure 

implementation of general policies of governance, which 

include:  

  وإجراءات داخلية تمنع أو تحد من أي نشاط أو عمل قد يعيق ويؤثر سياسات

على تطبيق مبادئ الحوكمة  والتأكد من أن ه ه السااااااااااااياسااااااااااااات تشاااااااااااامل آلية 

إلحاطة البنب املركزي السااااااعودي بأي عمل أو نشاااااااط أو عالقة قد تؤثر ساااااالبا   

 .على تطبيق ه ه املبادئ

Internal policies and procedures that prevent or 

restrict any activity or work that may hinder and affect 

application of the principles of governance, and ensuring 

that these policies include a mechanism for informing the 

Saudi Central Bank (SAMA) of any work, activity or 

relationship that may adversely affect their application. 

  سااااااااياسااااااااات وإجراءات لحوكمة تقنية املعلومات  حيث تقع مسااااااااؤولية حوكمة

 .تقنية املعلومات على عاتق مجلس اإلدارة واإلدارة التنفي ية

Policies and procedures of IT governance, where the 

responsibility for IT governance rests with the Board of 

Directors and the executive management. 

  سااياسااات وإجراءات توضااح أهمية ساارية معلومات العمالء وآلية التعامل معها

 .واإلفصاح عنها  على أن تتضمن عقوبات رادعة في حق مخالفيها

Policies and procedures that illustrate the 

importance of confidentiality of customer information 

and mechanism of dealing with and disclosing it, 

provided that they  shall include deterrent penalties 

against violators. 

  ساااااياساااااة لنبالغ عن املخالفات وفق تعليمات البنب املركزي الساااااعودي في ه ا

ي ملوافقة على كيفية التحقيق فالشأن  وتزويد البنب املركزي بها  واإلشرا  وا

A policy for reporting violations in accordance with 

the instructions of SAMA in this regard, providing SAMA 

therewith, and supervising and approving method of 
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القضاااااااااااااااياااا التي تم اإلبالغ عنهاااا ومعاااالجتهاااا من قبااال هيئاااة داخلياااة أو خاااارجياااة 

 .مستقلة و/أو اإلدارة التنفي ية و/أو املجلس نفسه

investigating and dealing with cases reported by an 

independent internal or external body and/or the 

executive management and/or the Board itself. 

  I. Stakeholders  أصحاب املصالحطي 

العالقة مع أصاااااااحاب املصاااااااالح من أجل حمايتهم  وضاااااااع ساااااااياساااااااة مكتوبة تنظم -1

 :وحفظ حقوقهم  وعلى وجه الخصول يجب أن تغطي ه ه السياسة اآلتي

1- Outlining a written policy that regulates the 

relationship with stakeholders with a view to protecting 

their rights; in particular, such policy shall  cover the 

following: 

  آليات تعويض أصااااااااحاب املصااااااااالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها األنظمة

  وتحميها العقود

Mechanisms for indemnifying the stakeholders in 

case of contravening their rights under the law and their 

respective contracts.  

  أو الخالفات التي قد تنشأ مع أصحاب املصالح آليات تسوية الشكاوى  Mechanisms for settling complaints or disputes that 

may arise with stakeholders  

 آليات مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء  Suitable mechanisms for maintaining good 

relationships with customers  

 لنفصاح عن أي حاالت يمكن أن تؤدي لتعارض املصالح آلية واضحة A clear mechanism for disclosing any cases that 

could result in conflict of interest 

 Setting rules that regulate the process of distributing -2 .وضع قواعد تنظم عملية توزيع أرباح املساهمين من عائد استثمار أموالهم -2

dividends of shareholders from the return on their 

investment. 

 Ensuring that shareholders' dividends are -3  :التأكد من أن أرباح املساهمين توزع على الوجه التالي -3

distributed as follows:  

 تجنب الزواة وضريبة الدخل املقررة.  The prescribed Zakat and income tax shall be set 

aside.  

 ( من األرباح الصااااااااااااافية لتكوين احتياطي نظامي  ويجوز للجمعية %20يجنب )

العااااماااة العاااادياااة وقف هااا ا التجنياااب متى بلغ االحتيااااطي املااا وور إجماااالي رأس 

 .املال املدفوع

(20%) of the net profits shall be set aside to form a 

statutory reserve, and the Ordinary General Assembly 

may disregard this deduction when the said reserve 

equals the total paid-up capital. 

 ( من رأس %5يوزع من الباااصي بعااد ذلااب دفعااة أولى للمسااااااااااااااهمين ال تقاال عن )

 .املال املدفوع

Then a first payment not less than (5%) of the paid-

up capital shall be distributed from the remainder to the 

shareholders. 
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  يوزع الباصي بعد ذلب على املساااااااااهمين كحصااااااااة في األرباح أو يحول إلى حساااااااااب

  .األرباح املبقاة

Thereafter, the remainder shall be distributed to the 

shareholders as profit share or transferred to the retained 

earnings account.  

  يجوز بقرار من مجلس اإلدارة توزيع أرباح دورية تخصااااااام من األرباح السااااااانوية

لواردة أعاله وفقااا للقواعااد املنظمااة لاا لااب والصاااااااااااااادرة من ااملحااددة في الفقرة 

  .الجهات املختصة

By a decision of the Board of Directors, periodic 

dividends, deducted from the annual dividends specified 

in the paragraph above, may be distributed in accordance 

with the rules regulating  this regard issued by the 

competent authorities.  

 ية صاااااااااااابالغ هيئة السااااااااااااوق املالية دون تأخير بأي قرارات لتوزيع األرباح أو التو إ

باا لااب وتاادفع األرباااح املقرر توزيعهااا على املسااااااااااااااهمين في املكااان واملواعيااد التي 

يحددها مجلس اإلدارة  وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة 

 .مع مراعاة املوافقة الكتابية املسبقة للبنب املركزي السعودي

Informing CMA without delay of any decision or 

recommendation to distribute dividends. The dividends 

to be distributed to shareholders shall be paid at the place 

and dates determined by the Board of Directors in 

accordance with the instructions issued by the Ministry 

of Commerce and Industry, taking into account the prior 

written approval of SAMA. 

  J Ethics and Conduct  وكاألخالق وحسن السليي 

 Setting the values and standards that govern work -1 .وضع القيم واملعايير التي تحكم العمل في الشركة -1

in the company. 

ى جميع مهام ومساااااااااااائوليات  -2 دَّ
 
ؤ

ُ
مجلس اإلدارة بحساااااااااااان نية ووالء التأكيد على أن ت

  .ودرجة عالية من األخالق

2- Ensuring that all functions and responsibilities of the 

Board of Directors shall be performed in good faith, 

loyalty and a high degree of ethics.  

هم على وافة مستوياع وضع مدونة قواعد السلوك ملنسوبي الشركة والعاملين فيها -3

 .(Code of Conduct) والتأكد من تطبيقها

3- Developing code of conduct for the company 

associates and employees at all levels and ensuring its 

implementation (Code of Conduct). 
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  K. Disclosure  اإلفصاحكي 

والتقارير املالية التي يتم نشااااااارها وإرساااااااالها التحقق من أن التقرير السااااااانوي   -1

 .للمساهمين تعكس األوضاع الحقيقية للشركة

1- Verifying that the annual report and financial reports 

that are published and sent to the shareholders reflect the real 

condition of the company. 

الشااااااركة وخصااااااومها في  هاية ول ساااااانة مالية في مراجعة الجرد لقيمة أصااااااول  -2

التاريخ املحدد ل لب واعتماد القوائم املالية وتقرير نشااااااط الشاااااركة ومركزها 

املاالي عن السااااااااااااناة املاالياة املنقضااااااااااااياة  بحياث يتضاااااااااااامن ها ا التقرير الطريقة 

 من 
 
املقترحة لتوزيع األرباح الصاااااااافية وذلب خالل فترة ال تتجاوز أربعين يوما

لفترة املالية الساااااانوية التي تشااااااتملها تلب القوائمي ويضااااااع املجلس ه ه  هاية ا

الوثاااائق تحااات تصاااااااااااار  مراقاااب الحسااااااااااااااااباااات  قبااال املوعاااد املحااادد النعقااااد 

 على األقال  ويوقع رئيس مجلس 
 
الجمعياة العااماة بخمساااااااااااااة وخمسااااااااااااين يوماا

اإلدارة على الوثائق امل وورة  وتودع في املركز الرئيس للشاااااركة تحت تصااااار  

سااااااااهمين  قبل املوعد املحدد النعقاد الجمعية العامة بخمساااااااة وعشااااااارين امل

 على األقل
 
 .يوما

2- Reviewing the inventory of the value of the company 

assets and liabilities at the end of each fiscal year on the 

specified  date,  and approving the financial statements, report 

of the company activity and financial position of the previous 

fiscal year, so that this report shall include the proposed 

method for distributing net profits, within a period not 

exceeding forty days from the end of the annual financial 

period included in such statements. The Board shall provide 

the auditor with such documents , at least fifty-five days 

before the date set for holding the General Assembly, and the 

Chairman of the Board shall sign the said documents. Such 

documents shall be deposited at the company head office and 

made available to the shareholders at least twenty-five days 

before the date set for holding the General Assembly. 

على رئيس مجلس اإلدارة أن ينشاااااار في صااااااحيفة يومية توزع في املركز الرئيس  -3

مجلس اإلدارة والنص  للشااااااااااااركاااة القوائم املاااالياااة وخالصااااااااااااااة وافياااة من تقرير 

الكامل لتقرير مراقب الحسااااااااااااابات  وأن يرساااااااااااال صااااااااااااورة من ه ه الوثائق إلى 

اإلدارة العامة للشااااااااااااروات وهيئة السااااااااااااوق املالية والبنب املركزي السااااااااااااعودي 

 على 
 
وذلب قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسااااة وعشاااارين يوما

 .األقل

3- The Chairman of the Board shall publish  the financial 

statements, a compendium of the Board’s report and the full 

text of the auditor’s report in a daily newspaper distributed in 

the company’s head office, and send a copy of such 

documents to the general administration of companies, CMA 

and SAMA, at least twenty-five days before the date of holding 

the Ordinary General Assembly. 

ضااااامان دقة وساااااالمة البيانات واملعلومات الواجب اإلفصااااااح عنها وذلب وفق  -4

 .سياسات ونظم عمل اإلفصاح والشفافية املعمول بها

4- Ensuring the accuracy and integrity of the data and 

information to be disclosed in accordance with the applicable 

disclosure and transparency policies and laws. 

اإلفصااااااااااح عن الساااااااااير ال اتية لجميع أعضااااااااااء املجلسك ليتمكن املسااااااااااهمون  -5

واملساااتثمرون من الحكم على كفاءعهم وقدرعهم على القيام بمهامهم على نحو 

5- Disclosing the CVs of all Board members, so that 

shareholders and investors can judge their efficiency and 
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إضااااااااااااافة إلى اإلفصاااااااااااااح عن اآللية املتبعة لنشاااااااااااارا  على نزاهة وأداء فعال  

األعضااااااء  ومراعاة عدم ترشااااايح أي عضاااااو قد سااااابق إدانته بحكم قضاااااا ي أو 

 .جريمة مخلة بالشر  واألمانة

ability to carry out their duties effectively, disclosing the 

mechanism used to supervise the integrity and performance 

of members, and taking into account not to nominate any 

member who has previously been convicted by a court ruling 

, or convicted of a crime against honor and honesty. 

 واااافياااة من تقرير لجناااة املراجعاااة )عن كفااااياااة نظاااام الرقااااباااة  -6
 
إياااداع نسااااااااااااخاااا

الااداخليااة( في مركز الشااااااااااااركااة الرئي ااااااااااااةي قباال موعااد انعقاااد الجمعيااة العااامااة 

 بعشرة أيام على األقلك

6- Depositing sufficient copies of the audit committee’s 

report (on the adequacy of the internal control system) at the 

company head office at least ten days before the date of 

holding the General Assembly. 

تحديد إجراءات اإلفصاااااح العلني واإلفصاااااح للبنب املركزي السااااعودي  فيما  -7

ب أن تتضااامن يتعلق بتعارض املصاااالح وأي تعارض مصاااالح محتمل  كما يج

منهجية الشاااركة في اإلفصااااح وإدارة تعارض املصاااالح في الحاالت التي لم تتم 

تغطيتها في سااااااااااااياسااااااااااااات الشااااااااااااركة واإلجراءات التي تتخ ها الشااااااااااااركة في حال 

 .التخلف عن اإلفصاح

7- Determining the procedures of public disclosure and 

disclosure to SAMA with regard to conflict of interest and any 

potential conflict of interest, and shall include the company 

methodology for disclosure and management of conflict of 

interest in cases not covered in the company policies and the 

procedures taken by the company in the event of failure to 

disclose. 

 Ensuring the integrity of the reporting and financial -8 التأكد من سالمة ونزاهة نظام رفع التقارير والبيانات املالية -8

statements system. 

 Article 23: Duties Related to  Management of Statutory مهام تتعلق بإدارة التقيد النظامي املادة الثالثة والعشرون:

Compliance 

وضاااع الساااياساااات واإلجراءات التي تضااامن احترام الشاااركة لكنظمة واللوائح   -1

والتزامهااااا باااااإلفصااااااااااااااااح عن املعلومااااات الجوهريااااة للمسااااااااااااااااهمين والتااااأكااااد من 

 .تطبيقها

1- Developing policies and procedures that ensure the 

company's respect for laws and regulations, and its 

commitment to disclosing crucial information to 

shareholders, and ensuring their implementation. 

التأكد من وجود إجراءات إلحاطة البنب املركزي السااااااااااعودي وهيئة السااااااااااوق  -2

املالية بأي جزاءات مفروضاااة على الشاااركة من أي جهة إشااارافية أو تنظيمية 

 ( أيام عمل من تاريخ فرض الجزاء5ة خمسة )أو قضائية خالل فتر 

2- Ensuring that there are procedures to inform  SAMA and 

CMA of any penalties imposed on the company by any 

supervisory, regulatory or judicial authority within five (5) 

working days from the date of imposing the penalty. 

   Article 24 Duties Related to  Marketing Management  بإدارة التسويق  مهام تتعلق املادة الرابعة والعشرون:

  .Improving the company public image -1  .العمل على تحسين الصورة العامة للشركة -1
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  .Developing public relations -2  .تطوير العالقات العامة -2

  .Directing and supporting the company marketing policy -3  .توجيه ودعم السياسة التسويقية للشركة -3

   Article 25: Functions Related to Actuarial Works   مهام تتعلق باألعمال االكتوارية املادة الخامسة والعشرون:

دون تاااااأخير ومن  تمكين االكتواري املعين من تنفيااااا  مهااااااماااااه ومسااااااااااااؤوليااااااتاااااه -1

الوصااااااااااااول املبااااشاااااااااااار إلى مجلس اإلدارة واإلدارة العلياااا واملراجعين الاااداخليين 

 .والخارجيين للشركة

1- Enabling the appointed actuary to carry out its duties and 

responsibilities without delay and to have direct access to the 

Board of Directors, senior management and the company's 

internal and external auditors. 

تمكين االكتواري املعين من الوصااااااااااااول إلى املعلومات واإليضاااااااااااااحات املطلوبة  -2

 .ضمن نطاق عمله

2- Enabling the appointed actuary to have access to the 

information and explanations required within the scope of its 

work. 

جلس للم ورفعهااااألخاا  باااالعتبااار وااافااة التقااارير املقاادمااة من االكتواري املعين  -3

 .التخاذ االجراءات املناسبة بناء على التوصيات الواردة فيها

3- Taking into account all reports submitted by the 

appointed actuary and submitting them to the Board for 

necessary action based on the recommendations contained 

therein. 

التحقق من مدى فعالية وكفاءة وموضااااااااااااوعية االكتواري املعين على ساااااااااااابيل  -4

املثاااال )التحقق من قيااااماااه بااااألعماااال املنااااط بهاااا بشااااااااااااكااال مالئم ومن كفااااءة 

ة وجود وفعالية االجراءات واألنظمة الداخلية والبرامت التقنية املسااااااااااااتخدمة

 .الكوادر البشرية املالئمة

4- Verifying the effectiveness, efficiency and objectivity of 

the appointed actuary (for instance, verifying that it performs 

the tasks assigned thereto properly, as well as the efficiency 

and effectiveness of procedures, internal regulations, 

technical programs used, and the adequate quality of human 

cadres). 

  Article 26: Duties Related to Social Responsibility Initiatives مهام تتعلق بمبادرات العمل االجتماعي  املادة السادسة والعشرون:

الوسائل الالزمة لطرح مبادرات الشركة في مجال يضع مجلس اإلدارة البرامت ويحدد 

 :العمل االجتماعي التي توافق عليها الجمعية العامة العادية  ويشمل ذلب ما يلي

The Board of Directors shall set the programs and determine 

the means necessary for taking the company social work 

initiatives that are approved by the Ordinary General 

Assembly, including the following: 

وضااااااااااااع مؤشاااااااااااارات قياااس تربط أداء الشااااااااااااركااة بمااا تقاادم من مبااادرات في العماال  -1

 .االجتماعي  ومقارنة ذلب بالشروات األخرى ذات النشاط املشابه

1- Developing measurement indicators that link the 

company performance with its social work initiatives, and 

comparing with other companies with similar activity. 

اإلفصاااااااح عن أهدا  املسااااااؤولية االجتماعية التي تتبناها الشااااااركة للعاملين فيها  -2

 .وتوعيتهم وتثقيفهم بها

2- Disclosing the objectives of social responsibility adopted 

by the company to its employees and educate them about it. 
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اإلفصااااااااااااااح عن خطط تحقيق املسااااااااااااؤوليااة االجتماااعيااة في التقااارير الاادوريااة ذات  -3

 .الصلة بأنشطة الشركة

3- Disclosing plans of achieving social responsibility in 

periodic reports of the company activities. 

 Developing community awareness programs to -4 ت توعية للمجتمع للتعريف باملسؤولية االجتماعية للشركةوضع برام -4

introduce the company social responsibility 

كما يتأكد املجلس من أن الشااااااااااااركة تقدم الخدمات التي تلبي احتياجات ومتطلبات 

 تسااااهيالت لدعم وتشااااجيع املشاااااريع الصااااغيرةاملجتمع بتكاليف عادلة  وتبادر بتقديم 

واملتوساااااااااطة  وال سااااااااايما املشااااااااااريع التي عهتم بتوظيف وتدريب املواطنين الساااااااااعوديين 

ورفع مساااااااااتوى مهاراعهم  إضاااااااااافة إلى اتباع ساااااااااياساااااااااات اجتماعية مناسااااااااابة في مجال 

 حماية البيئة والصحة والتعليمي

The Board shall also ensure that the company provides 

services that meet the needs and requirements of society at 

affordable costs, and provide facilities to support and 

encourage small and medium-sized enterprises, particularly 

the projects focusing on employment and training of Saudi 

citizens and upgrade their skills, in addition to following 

appropriate social policies for environmental protection, 

health and education. 

  Article 27: Functions Related to the General Assemblies مهام تتعلق بالجمعيات العامة  املادة السابعة والعشرون:

 :The Board shall do the following :يلي على املجلس القيام ما

دعوة الجمعية العامة ملساااهلي الشااركة لالنعقاد في اجتماعاعها العادية وغير  -1

العادية وإقرار جدول أعمالها وفي حال طلب ذلب مراجع الحساااااابات أو لجنة 

 .( من رأس املال على األقل%5املراجعة أو عدد من املساهمين يمثل )

1- Call on the General Assembly of the company 

shareholders for ordinary and extraordinary meetings and 

approve their agenda, and in case of request by the auditor, 

the audit committee or a number of shareholders 

representing at least (5%) of the capital so request. 

 Inform immediately CMA of the results of the General -2 .إعالم هيئة السوق املالية بنتائت الجمعية العامة فور انتهائها -2

Assembly upon end. 

دعوة الجمعية العامة لالنعقاد وعرض الحالة وأخ  موافقتها عند تحقق أي  -3

  :من الحاالت التالية

3- Call on the General Assembly for a meeting, present the 

case and obtain its approval when any of the following cases 

occurs:  

 A. When the membership of the Board of Directors expires  أي عند انتهاء عضوية مجلس اإلدارة بانتهاء مدة التعيين أو االستقالة أو الوفاة

upon the expiration of the term of appointment, resignation 

or death.  

بي إذا أثبت مجلس اإلدارة أن العضاااااااااااو قد أخل بواجباته بطريقة تضااااااااااار بمصااااااااااالحة 

 .الشركة )جمعية عامة عادية(

B. If the Board of Directors proves that the member has 

breached its duties in a way detrimental to the interest of the 

company (Ordinary General Assembly). 
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جي عند وجود ضااااارورة لتعديل نظام الشاااااركة باساااااتثناء األحكام املحظور عليها نظاما

  .تعديلها

C. In case of need to amend the company by-laws, save the 

provisions prohibited to be amended by law.  

ة ول سنة على األقل في الستة أشهر األولى من انتهاء السنة دي سنويا حيث تنعقد مر 

 .املالية

D. Annually, as it is held at least once a year in the first six 

months from the end of the fiscal year. 

هي عندما يشاااااااااااغر مركز أحد أعضااااااااااااء املجلس ويعين عضاااااااااااو في املركز الشااااااااااااغر حيث 

  .يين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لهايتوجب عرض ه ا التع

E. When the position of  Board  member becomes vacant and 

a member is appointed in such position. Such appointment 

shall be presented to the Ordinary General Assembly at its first 

meeting.  

عدد أعضاااااء مجلس اإلدارة عن النصاااااب الالزم لصااااحة اجتماعاته وي عندما ينقص 

  .وذلب لتعيين العدد الالزم من األعضاء )جمعية عامة عادية(

F. When number of the Board members becomes lower than 

the quorum necessary for the validity of its meetings in order 

to appoint the necessary number of members (Ordinary 

General Assembly).  

زي االقتراح على الجمعية العامة العادية أن تجنب نساااابة مئوية من األرباح الساااانوية 

الصاااااااااااافية لتكوين احتياطي إضاااااااااااافي وتخصااااااااااايصاااااااااااه لغرض أو أغراض معينه تقررها 

 .الجمعية العامة

G. When a proposal submitted  to the Ordinary General 

Assembly to set aside a percentage of the annual net profits to 

form an additional reserve and to allocate it for certain 

purpose/s mandated by the General Assembly. 

حي عند وضاااااااااع ساااااااااياساااااااااات ومعايير واجراءات العضاااااااااوية في مجلس اإلدارة أو تعديلها 

 .التنفي  لوضعها موضع

H. Upon setting the policies, standards and procedures for 

membership in the Board of Directors or amending the same 

to put them into practice. 

رأس املال يتوجب على أعضاااااااء املجلس دعوة  الشااااااركة نصاااااافطي إذا بلغت خسااااااائر 

 من علمه بالخسائرخالل  -الجمعية العامة غير العادية 
 
لالجتماع خالل  -ستين يوما

 من خالل علم املجلس بالخساااااااااااائر للنظر في اساااااااااااتمرار الشاااااااااااركة أو 
 
مائة وثمانين يوما

حلهاااا قبااال أجلهاااا املعين ويتوجاااب نشاااااااااااار قرار الجمعياااة في جميع األحوال في الجريااادة 

  الرسمية

I. If the company losses constitute half of the capital, the Board 

members shall call on the Extraordinary General Assembly, 

within sixty days of becoming aware of the losses, for a 

meeting within one hundred and eighty days after the Board 

becomes aware of the losses to consider the continuation or 

dissolution of the company prior to the specified term;in all 

cases, the General Assembly’s decision shall be published in 

the official gazette.  

يي االقتراح على الجمعية العامة غير العادية عند انقضاااااااااء الشااااااااركة بانقضاااااااااء املدة 

قبل ه ا األجل عبر التصاااااااااااافية  املحددة لها وفقا للنظام األساااااااااااااوااااااااااااةي أو في حال حلها

 أو أكثر
 
  .وتعيين مصفيا

J Proposing to the Extraordinary General Assembly, upon the 

expiration of the company on the expiry of its specified term 

in accordance with articles of association, or if it is dissolved 



 

 

 

 

 

 

 BCIC 57 of 246شركة بروج للتأمين التعاوني       

 

prior to expiry of such term through liquidation and 

appointment of one or more liquidators.  

كي نشااااااااااار تفاصااااااااااايل واملة للتعويضاااااااااااات واملكافآت املقترحة ألعضااااااااااااء مجلس اإلدارة 

وتضااااااااااامينها في التقرير ال ي يتم نشاااااااااااره على جميع املسااااااااااااهمين قبل انعقاد الجمعية 

 .العامة

K. Publishing the full details of the proposed compensation 

and remuneration for members of the Board of Directors and 

including them in the report to be published to all 

shareholders prior to meeting of  the General Assembly. 

 من قبل مسااااهلي ال
 
شاااركة في اجتماع لي اعتماد ه ه التعويضاااات واملكافآت مسااابقا

  .الجمعية العامة

L. Approving compensation and remuneration in advance by 

the company shareholders in the meeting of the General 

Assembly.  

 Propose to the Ordinary General Assembly what the -4  :االقتراح للجمعية العامة العادية ما يراه املجلس حيال اآلتي -4

Board considers fit regarding the following:  

استخدام االحتياطي االتفاصي للشركة في حال تكوينه من قبل الجمعية العامة غير  يأ

 .العادية وعدم تخصيصه لغرض معين

A. Using the company consensual reserve if was formed by 

the Extraordinary General Assembly and not allocated for a 

certain purpose. 

 .B.. Increasing or decreasing the company capital .زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه يب

 .C.. Method of distributing net profits of the company .طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية يج

  Article 28: Further Functions and Duties مهام وواجبات أخرى  املادة الثامنة والعشرون:

تفويض واحد أو أكثر من أعضاااااااء املجلس أو من الغير في مباشاااااارة عمل أو أعمال  -1

  .معينة

1- Authorizing one or more  Board members or a third party 

to carry out certain work/s.  

 Ensuring that the interests of the insured are protected at -2 .ضمان حماية مصالح املؤمن لهم في جميع األوقات -2

all times. 

اسااااتمرار الشااااركة ومواصاااالة اعتماد خطة اسااااتمرارية العمل والتحقق من جدوى  -3

نشااااااااااااطها بنجاح بتخصااااااااااايص ما يكفي من موارد لتنفي  األنشاااااااااااطة املتعلقة به ا 

  .الخصول

3- Adopting a business continuity plan, verifying feasibility 

of the company continuity, and continuing its activity 

successfully by allocating sufficient resources to implement 

activities related to this regard.  

اعتماد هيكل حوكمة األمن السيبراني في الشركة والتحقق من وجود لجنة األمن  -4

الساااااااااااايراني يرأسااااااااااااهااا عضااااااااااااو مسااااااااااااتقاال من اإلدارة التنفياا يااة )ماادير تنفياا ي ألحاد 

 الوظائف الرقابية(ي

4- Adopting the cybersecurity governance structure in the 

company and verifying existence of cybersecurity committee 

headed by an independent member of the executive 

management (executive director of an oversight function). 
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  Article 29: The Board Powers صالحيات املجلس  املادة التاسعة والعشرون:

مع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية العامة  يكون ملجلس إدارة الشركة أوسع 

الساالطات والصااالحيات الالزمة إلدارة الشااركة كما يكون له في حدود اختصاااصااه أن 

 أو أكثر من أعضاااااااااااااائااه أو من الغير في مباااشاااااااااااارة عماال أو أعمااال معينااةي 
 
يفوض واحاادا

 على إدارة وتنتهي سااااااالطة مجلس اإلدارة بانقضااااااااء الشااااااارك
 
ة  ومع ذلب يساااااااتمر قائما

الشااركة إلى أن يتم تعيين املصاافي  وتبق  ألجهزة الشااركة اختصاااصاااعها بالقدر ال ي 

  .ال يتعارض مع اختصال املصفيين

Taking into account the powers of the General Assembly, the 

company Board of Directors shall have the widest powers and 

authorities necessary to manage the company, and within the 

limits of its powers, it may authorize one or more of its members or 

third party to carry out certain work/s. The authority of the Board 

of Directors ends upon the expiration of the company; however, 

the Board shall continue its management of the company until the 

liquidator is appointed, and the company departments shall 

remain their powers to the extent that they do not conflict with the 

competence of the liquidators.  

Limits of the Board Powers حدود صالحيات املجلس  

ال يجوز ألعضاااء املجلس أن يبرموا مع الشااركة عقود تأمين لهم مصاالحة فيها  -1

  .إال بموافقة البنب املركزي السعودي

1- Board members may not conclude insurance contracts 

with the company in which they have an interest  without the 

approval of SAMA.  

ال يجوز ملجلس اإلدارة إبرام اتفااااقياااات أو عقاااد قروض تتجااااوز في إجماااالهاااا  -2

  .فترة دورة مجلس اإلدارة

2- The Board of Directors may not enter into agreements or 

loans that, in total, exceed the term of the Board of Directors.  

 The Board of Directors may not issue powers of attorney -3 .تفويضات أو وواالت غير محددة املدة ال يجوز ملجلس اإلدارة أن يصدر  -3

of unlimited duration. 

ال يجوز ملجلس اإلدارة أن يقوم بتعيين املراجع الخااااااارجي إال بعااااااد موافقاااااة  -4

 .الجمعية العامة

4- The Board of Directors may not appoint external auditor 

without the approval of the General Assembly. 

ال يجوز ملجلس اإلدارة أن يقوم بتعيين أعضاااااااااااااااااء لجناااااة املراجعاااااة إال بعاااااد  -5

 .موافقة البنب املركزي 

5- The Board of Directors may not appoint the members of 

the audit committee without approval of SAMA. 

 The powers of the General Assembly (ordinary and -6 .اة صالحيات الجمعية العامة )عادية وغير العادية(يتوجب مراع -6

extraordinary) shall be taken into account. 

 The Board of Directors may dismiss the the Board -7  .يجوز ملجلس اإلدارة عزل أمين سر املجلس -7

Secretary.  

يجوز ملجلس اإلدارة عزل وتغيير العضااااااااااااو املنتااادب أو أحاااد أعضااااااااااااااااء اإلدارة  -8

 .التنفي ية

8- The Board of Directors may dismiss and change the 

managing director or any member of the executive 

management. 
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ة معيال يجوز ألعضااااء مجلس اإلدارة االشاااتراك في التصاااويت على قرارات الج -9

التي تتعلق باااإبراء ذممهم من املسااااااااااااؤولياااة عن إدارة الشااااااااااااركاااة أو التي تتعلق 

 .بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم

9- Board members may not be engaged in voting on the 

assembly decision related to release from their liability 

towards the company or related to their direct or indirect 

interest. 

 من أي نوع إلى أي من أعضاء مجلس إدارعها  -10
 
ال يجوز للشركة أن تقدم قرضا

 . أو املساهمين فيها  أو أن تضمن أي قرض يعقده أي منهم مع الغير

10- The company may neither issue any loan to any of its 

Board members or shareholders, nor guarantee any loan  

issued by any of them with third party. 

يمكن ملجلس اإلدارة  بغالبية أصااااااااااااوات أعضااااااااااااائه  إعفاء رئيس املجلس من  -11

 مهامه في أي وقتي

11- The Board of Directors, by a majority vote of its members, 

may dismiss Chairman of the Board at any time. 

 Chapter 3: Functions of the Chairman and Members of the Board الثالث: اختصاصات رئيس وأعضاء مجلس اإلدارةالفصل 

 Article 30: Duties and Responsibilities of the Chairman of the  مهام ومسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة املادة الثالثون:

Board  

 The functions of the Chairman of the Board are as اإلدارة فيما يلي:تتلخص مهام رئيس مجلس 

follows: 

  .Calling on the Board of Directors for a meeting -1  .دعوة مجلس اإلدارة لالجتماع -1

رئاااساااااااااااااة اجتماااعااات مجلس اإلدارة وفي حااالااة غيااابااه نااائبااه أو أحااد أعضااااااااااااااء  -2

  .املجلس

2- Presiding over the meetings of the Board of Directors. In 

case of its absence, its deputy or a Board  member takes the 

Chair.  

 Presiding over the shareholders general assembly -3 .رئاسة اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين -3

meetings. 

  Supervising the preparation of the Board reports to the -4  .مجلس اإلدارة إلى الجمعيات العامة للمساهمين االشرا  على إعداد تقارير  -4

shareholders general assemblies.  

  .Calling on the Board and general assemblies for meeting -5  .توجيه الدعوة إلى اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعيات العامة -5

ترشااااااااايح تعيين ساااااااااكرتير للجمعية العامة وجامع لكصاااااااااوات وإعالن نتائت فرز  -6

  .األصوات وعددها بالتفصيل

6- Nominating a secretary for the General Assembly and a 

vote collector, and announcing the results of vote counting 

and numbers in detail.  

عدد أعضاااء املجلس مع مجم الشااركة وطبيعة نشاااطها  التأكد من تناسااب  -7

 .وعدالة تمثيل األعضاء املستقلين وغير املستقلين

7- Ensuring that the number of Board members is 

commensurate with size of the company and nature of its 

activity, and that the independent and non-independent 

members are represented fairly. 
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  .Announcing the decisions of the General Assembly -8  .إعالن قرارات الجمعية العامة -8

 Responding to the shareholders' questions in the general -9  .اإلجابة على أسئلة املساهمين في الجمعية العامة أو إحالتها إلى املختصين -9

assembly or referring them to specialists.  

 Approving the minutes of the General Assembly -10  .اعتماد محاضر اجتماعات الجمعية العامة -10

meetings.  

 Approving the minutes of the Board  meetings, and -11  .اعتماد محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة  ويوقعها معه أمين سر املجلس -11

signing them with the Board Secretary.  

تمثيل الشااااااااااااركة لدى الدوائر الحكومية والشااااااااااااروات واملحاكم وكتاب العدل  -12

وواافاة الجهاات القضاااااااااااااائياة وهيئاات التحكيم والغر  التجاارياة والصاااااااااااانااعيااة 

 .واستخدام وافة العالقات االجتماعية والرسمية لخدمة أغراض الشركة

12- Representing the company before government agencies, 

companies, courts, notaries, all judicial authorities, arbitral 

tribunals, chambers of commerce and industry, and using all 

social and official relations to serve the company's purposes. 

الوثااائق بمااا في ذلااب العقود واالتفاااقياات إبرام وتوقيع العقود وتقااديم جميع  -13

 .املالية والرهون واإلجازات ووثائق وصكوك بيع وشراء األراضةي واملباني

13- Concluding and signing contracts and submitting all 

documents including contracts, financial agreements, 

mortgages, leave, and documents and instruments of sale and 

purchase of lands and buildings. 

 Issuing notarized and other powers of attorney on behalf -14 .إصدار الوواالت الشرعية وغيرها من الوواالت نيابة عن الشركة -14

of the company. 

للرئيس حق تفويض من يراه مناسبة سواء من ضمن أعضاء مجلس اإلدارة  -15

رهم في بعض اختصااااااااااااااصااااااااااااااتااه التنفياا يااة أو غيرهااا بحكم الصااااااااااااالحيااات أو غي

 .املمنوحة له

15- The Chairman is entitled to delegate to whomever it 

deems appropriate, whether a Board member or others, in 

some of its executive or other functions by virtue of the its 

powers. 

د جميع الوثائق الخاصاااااااة بالشاااااااركة واملعتمدة من املجلس ومنها: قوائم اعتما -16

الجرد املالية  ميزانية الشااااااااااااركة  حسااااااااااااابات األرباح والخسااااااااااااائر  املركز املالي 

للشاااااااااركة  تقرير عن أهم أنشاااااااااطة الشاااااااااركة  وذلب بناء على توصاااااااااية اللجان 

  .املتخصصة

16- Approving all the company documents that are 

approved by the Board, including: Financial inventories, 

company budget, profit and loss accounts, company financial 

position, the report of the company main activities in 

accordance with the recommendation of specialized 

committees.  

اإلدارة في مباشااااااااااارة عمل أو أعمال معينة بعد تسااااااااااامية أحد أعضااااااااااااء مجلس  -17

  .العرض على مجلس اإلدارة

17- Designating a Board member to carry out certain work/s 

after discussing the Board.  
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للرئيس  بتفويض من املجلس  حق التوقيع عن الشااااااااااااركاااة في الحسااااااااااااااااباااات  -18

  العاملين في الشركةالبنكية وله حق تفويض من يراه من املديرين 

18- The Chairman, with the authorization of the Board, is 

entitled to sign on behalf of the company in bank accounts, as 

well as delegate whomever it deems appropriate from the 

company managers.  

قا لتقديره الشاااااخصاااااةي في الحاالت للرئيس الحق في اختيار القرار املناساااااب وف -19

العاجلة واالضااااااااااااطرارية على أن يتم إبالغ أعضاااااااااااااء مجلس اإلدارة أو أعضاااااااااااااء 

  .اللجان املعنية املنبثقة عن مجلس اإلدارة

19- The Chairman is entitled to take the appropriate decision 

according to its own discretion in urgent and emergency 

cases, provided that the Board members or members of the 

relevant committees emanating from the Board are notified.  

 من أعضااااااااااء مجلس اإلدارة أو تكليفهم ببعض املهام  -20
 
للرئيس حق ترشااااااااايح أيا

ذات العالقة بأنشااااااااطة الشااااااااركة مع الجهات الحكومية أو غير الحكومية فيما 

 .بأنشطة الشركة له عالقة

20- The Chairman is entitled to nominate any of the Board 

members or assign them some tasks related to the company 

activities with governmental or non-governmental agencies. 

لى إ للرئيس صاااالحية اعتماد األنظمة واللوائح الداخلية للشاااركة وله أن يعهد -21

شاااخص أو أكثر بمهمة إعداد مشاااروعات األنظمة واللوائح واقتراح إدخال أي 

 .تعديالت عليها في الحدود التي تسمح بها األنظمة

21- The Chairman shall have the power to approve the 

company regulations and by-laws, and assign one or more 

persons the task of preparing draft by-laws and regulations 

and proposing amendments thereto within the limits 

permitted by law. 

للرئيس حق دعوة أياااا من املااادراء املسااااااااااااؤولين في الشااااااااااااركاااة ومن في حكمهم  -22

لتقديم تقارير إليه شااااااااخصااااااااية أو إعداد تقارير لتقديمها الى مجلس اإلدارة أو 

  .ة أمام أعضاء املجلسالحضور لتقديم ذلب شخصي

22- The Chairman is entitled to call on any of the company 

managers and those of equivalent status to submit reports to 

it in person, prepare reports to be submitted to the Board, or 

attend to submit the same in person before the Board 

members.  

اعتماد التعيين في الوظائف اإلدارية العليا في الشاااااااااركة  وك لب اعتماد إ هاء  -23

خاادمااات املوظفين بتلااب الوظااائف  أو تفويض العضااااااااااااو املنتاادب أو غيره من 

  .أعضاء املجلس

23- Approving appointment for the company senior 

management positions, as well as approving the termination 

of employee of such positions, or authorizing the managing 

director or other Board members.  

  .Setting a meeting schedule at the beginning of the year -24  .وضع جدول االجتماعات في بداية العام -24

وضاااااااع جدول األعمال لكل اجتماع من اجتماعات املجلس واقتراح املواضااااااايع  -25

التي سااااااااايتم مناقشاااااااااتها  وألعضااااااااااء املجلس الحق في طلب إدراج موضاااااااااوعات 

 .معينة في جدول أعمال االجتماع

25- Setting the agenda of each Board meeting and suggesting 

subject matters to be discussed, and the Board members have 

the right to request the inclusion of certain subject matters in 

the meeting agenda. 
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تشجيع األعضاء على املشاركة الفعالة في أعمال وأنشطة املجلس وأن يعمل  -26

 .املجلس بروح فريق العمل الواحد

26- Encouraging members to actively participate in the work 

and activities of the Board, as well as the Board to work in the 

sense of one team work. 

التااأكااد من أن املجلس يقوم بااأعمااالااه بمساااااااااااائوليااة ودون تاادخاال غير مبرر في  -27

 .عمليات الشركة التشغيلية

27- Ensuring that the Board carries out its duties in a 

responsible manner and without undue interference in the 

company operational activities. 

 Ensuring that the basic and important issues are raised -28  .التحقق من طرح القضايا األساسية والهامة واتخاذ القرار املناسب حولها -28

and appropriate decision for them is taken.  

التااأكيااد على تزويااد املجلس باااملعلومااات الضااااااااااااروريااة التي تسااااااااااااااعااد في اتخاااذ  -29

  .القرارات بشكل فعال وسليم

29- Ensuring that the Board is provided with the necessary 

information that would assist in making effective and sound 

decisions.  

دعم جهود مجلس اإلدارة في االرتقاء بمسااااااااااااتوى ومعايير الحوكمة بالشااااااااااااركة  -30

  .والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعاميم ذات العالقة

30- Supporting the Board efforts in upgrading level and 

standards of governance in the company and ensuring the 

application of relevant laws, regulations and circulars.  

دعم اللجان املنبثقة من املجلس والتوصاااااااية أو ترشااااااايح شاااااااخصااااااايات لها دور  -31

  .نبثقة عن املجلسفعال للمشاركة في اللجان امل

31- Supporting the committees emanating from the Board 

and recommending or nominating persons with effective 

participation in such committees.  

 Contributing to the Board development and enhancing -32  .املساهمة في تطوير املجلس وتعزيز مهارات األعضاء -32

skills of members.  

إبالغ الجمعيااة العااامااة عنااد انعقااادهااا عن األعمااال والعقود التي يكون ألحااد  -33

أعضاااااااااااء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا مصاااااااااالحة شااااااااااخصااااااااااية فيها ومبالغها  

 .ويرفق به ا التبليغ تقرير خال من مراقبي الحسابات

33- Notifying the General Assembly, when it convenes, of 

the business and contracts in which a member of the Board or 

senior management has a personal interest and their 

amounts; a special report by the auditors shall be attached to 

such notification. 

ة التي يكون فيها مصااااااااااالحة تزويد الجمعية العامة بتفاصااااااااااايل العقود التأميني -34

ألحااد أعضااااااااااااااء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليااا أو األطرا  ذات العالقااة بهم  

 .بما في ذلب نوعية ومجم ه ه العقود وأي خسائر ناتجة منها إن وجدت

34- Providing the General Assembly with the details of 

insurance contracts in which a member of the Board of 

Directors or senior management or the parties related to them 

have an interest, including the type and size of such contracts 

and any losses resulting therefrom, if any. 
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تشااااااااااااجيع أعضاااااااااااااء مجلس اإلدارة على ممارسااااااااااااة مهامهم بفعالية وبما يحقق  -35

 .مصلحة الشركة

35- Encouraging the Board members to carry out their duties 

in an effective manner and in the interest of the company. 

ضااااااااااامان وجود قنوات للتواصااااااااااال الفعلي مع املسااااااااااااهمين وإيصاااااااااااال آرائهم إلى  -36

 .مجلس اإلدارة

36- Ensuring that there are channels for actual 

communication with shareholders and conveying their 

opinions to the Board. 

تشااااااااااااجيع العالقاااات البنااااءة واملشاااااااااااااااركاااة الفعاااالاااة بين وااال من مجلس اإلدارة  -37

واإلدارة التنفيا ياة وبين األعضااااااااااااااء التنفيا يين وغير التنفيا ين واملسااااااااااااتقلين  

 .وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء

37- Encouraging constructive relations and active 

participation between the Board and the executive 

management and between executive, non-executive and 

independent members, and creating a culture that 

encourages constructive criticism. 

ة غير التنفي يين دون عقد لقاءات بصاااااااااااافة دورية مع أعضاااااااااااااء مجلس اإلدار  -38

 .حضور أي تنفي ي في الشركة

38- Holding meetings on a regular basis with the non-

executive Board members without the presence of any 

company executive member. 

 إذا بلغت خسااااااااااااائر الشااااااااااااركة نصااااااااااااف رأس املال  -39
 
إبالغ أعضاااااااااااااء املجلس فورا

 .قت خالل السنة املاليةاملدفوع  في أي و 

39- Informing the Board members immediately if the 

company's losses amount to half of the paid-up capital at any 

time during the fiscal year. 

تزويد البنب املركزي الساااااااااااعودي بقائمة تشااااااااااامل جميع اللجان التابعة لعمل  -40

 عملها وأسماء أعضائهاي املجلس  ومهامها  وإجراءات

40- Providing SAMA with a list of all committees affiliated 

with the work of the Board, their tasks, work procedures and 

names of their members. 

Article (31): Duties and Responsibilities of the Board Secretary مين سر مجلس اإلدارةأمهام ومسؤوليات  املادة الحادية والثالثون:  

  Board Secretary Qualifications  مؤهالت أمين السر 

على مجلس اإلدارة تحديد الشااااااااااااروط الواجب توافرها في أمين ساااااااااااار مجلس اإلدارة  

 مما يلي
 
 :على أن تتضمن أيا

The Board of Directors shall determine the conditions that the 

Board Secretary shall meet, provided that they include either: 

 على شهادة جامعية في القانون أو املالية أو املحاسبة أو اإلدارة  -1
 
أن يكون حاصال

 .أو ما يعادلها  أن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة ال تقل عن ثالث سنوات

1- Holding a university degree in law, finance, accounting, 

management or its equivalent, and to have relevant work 

experience of not less than three years. 

 .Have at least five years of relevant work experience -2 .أن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة ال تقل عن خمس سنوات -2

  Reference  املرجع

أمين ساااااااااااار املجلس في األمور اإلدارياااة ألعماااال املجلس هو رئيس مجلس يكون مرجع 

 .اإلدارة

The reference of the Board Secretary in administrative matters 

of the Board is the Chairman of the Board. 
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 Tasks and Functions واالختصاصات املهام

املجلس وتحديد املوعد  تنساااااااااااايق مواعيد االجتماعات مع السااااااااااااادة أعضاااااااااااااء -1

  .املناسب وبتوجيه من رئيس مجلس اإلدارة

1- Coordinating the date of meetings with the Board 

members and setting the appropriate date under the direction 

of Chairman of the Board.  

دول األعمال تحديد املواضاااااااااايع التي ساااااااااايتم مناقشااااااااااتها في االجتماع وإعداد ج -2

 .واعتماده من رئيس مجلس اإلدارة

2- Determining the subject matters to be discussed in the 

meeting, preparing the agenda and approving it by Chairman 

of the Board. 

دعوة جميع األعضاااااء لالجتماع وتزويدهم بجداول األعمال واملسااااتندات ذات  -3

 .( أيام عمل10من تسليمها قبل االجتماع بمدة ال تقل عن ) العالقة والتأكد

3- Inviting all members to the meeting and providing them 

with the relevant agendas and documents at least (10) 

working days prior to the meeting. 

للسااااااااااااادة اإلشاااااااااااارا  على إعداد وفهرسااااااااااااة وتبويب جدول األعمال وإرساااااااااااااله  -4

  .األعضاء قبل االجتماع بوقت وافي

4- Supervising preparation, indexing and tabulation of the 

agenda and sending it to the members well in advance of the 

meeting.  

  .Supervising the preparation of the meeting room -5  .اإلشرا  على تجهيز قاعة االجتماع -5

التأكد من توافر وسااااااااااائل اتصااااااااااال مناساااااااااابة لتبادل وتسااااااااااجيل املعلومات بين  -6

املجلس ولجااااااناااااه وبين أعضاااااااااااااااااء مجلس اإلدارة التنفيااااا يين واألعضاااااااااااااااااء غير 

 التنفي يين

6- Ensuring the availability of appropriate communication 

means for the exchange and recording of information 

between the Board and its committees and between 

executive and non-executive Board members. 

 .Attending the meeting and recording the discussions -7 .حضور الجلسة وتدوين املداوالت -7

توثيق اجتماعات املجلس وإعداد مسااااااااودة محضاااااااار االجتماع تتضاااااااامن ما دار  -8

وبيان مكان االجتماع وتاريخه ووقت بدايته وانتهائه/ من نقاشات ومداوالت  

وتوثيق قرارات املجلس ونتائت التصاااااويت  وحفظها في  اااااجل خال ومنظم  

 -إن وجدت-وتدوين أساااااااااااماء األعضااااااااااااء الحاضااااااااااارين والتحفظات التي أبدوها 

 .وتوقيع املحاضر من جميع األعضاء الحاضرين

8- Documenting the Board meetings, preparing a draft 

meeting minutes detailing the discussions and deliberations, 

place, date and start and end times of the meeting, the Board 

decisions and voting results, and keeping such minutes in a 

special and organized record, recording the names of the 

attending members and their reservations, if any, and the 

minutes shall be signed by attending members. 

اإلشرا  على إرسال محاضر االجتماعات للسادة األعضاء خالل فترة ال تزيد  -9

 ومتابعة املالحظات وإجراء التعديالت الالزمة 15على خمسااااااااااااة عشاااااااااااار )
 
( يوما

  هائيةحتى يتم في صيغته الن

9- Supervising sending the meeting minutes to the 

members within a period not exceeding fifteen (15) days, 

following up observations and making the necessary 

amendments until it is finalized.  
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 Preparing a draft of the meeting decisions based on what -10  .ماعإعداد مسودة قرارات الجلسة بناء على ما يتضمنه محضر االجت -10

is included in the meeting minutes.  

 Following up issuance of all Board decisions and -11 .متابعة إصدار وافة قرارات املجلس وطلبات السادة األعضاء -11

requests of the members. 

 ااااااااجل تدوين محاضاااااااار اجتماعات املجلس وتسااااااااجيلها  اإلشاااااااارا  على إعداد -12

وصااااااااااااياااغااة وتاادوين قراراتااه في  ااااااااااااجالت الشااااااااااااركااة وتوقيعهااا إلى جااانااب رئيس 

  .مجلس اإلدارة

12- Supervising preparation and recording of the meeting 

minutes, drafting and recording its decisions in the company 

records and signing them with the Chairman of the Board.  

اإلشااااارا  على إعداد مواضااااايع االحاطة وإرساااااالها للساااااادة األعضااااااء شاااااهريا أو  -13

  .املجلسحسب توجيهات رئيس 

13- Supervising preparation of briefing topics and sending 

them to the members on a monthly basis or as directed by 

Chairman of the Board.  

اإلشاااااااااااارا  على حفظ جميع محاضاااااااااااار وقرارات اجتماعات املجلس في خزانة  -14

 .مخصصة ل لب  وك لب امللفات الخاصة بمجلس اإلدارة

14- Supervising maintenance of all minutes and decisions of 

the Board meetings as well as the Board files in a safe custody 

designated for this purpose. 

اسااااااتالم وتنساااااايق وحفظ جميع املكاتبات الخاصااااااة بمجلس اإلدارة والسااااااادة  -15

  .األعضاء

15- Receiving, coordinating and keeping all 

correspondences of the Board and members.  

إعداد مسااااااااااااتحقات السااااااااااااادة أعضاااااااااااااء املجلس واللجان الفرعية املنبثقة عن  -16

  .املجلس ومتابعة صرفها

16- Preparing and following up disbursement of dues of the 

Board members and sub-committees emanating from the 

Board.  

الرد على اسااتفسااارات السااادة األعضاااء بخصااول املواضاايع املتعلقة بأعمال  -17

  .املجلس

17- Responding to members' inquiries regarding issues 

related to the Board business.  

 Preparing and following up all correspondence of the -18  .إعداد ومتابعة جميع مراسالت مجلس اإلدارة -18

Board.  

التنسااااايق بخصاااااول تحديد املواضااااايع املرغوب إدراجها ضااااامن جدول أعمال  -19

  .املجلس

19- Coordinating with regard to defining issues to be 

included on the Board agenda.  

 من أعضاااااااااااااااء اإلشاااااااااااارا  على تقاااديم أياااة من الخااادماااات التي ي -20
 
حتااااج اليهاااا أياااا

  .املجلس

20- Supervising provision of any services needed by a Board 

member.  

 Following up distribution of the Board decisions after -21  .متابعة توزيع قرارات املجلس بعد توثيقها إلى الجهات املعنية -21

being documented to the concerned entities.  
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التنساااااااااااايق مع وااااافااااة األقساااااااااااااااام املعنيااااة بااااالشااااااااااااركااااة لنعااااداد والتجهيز لعقاااد  -22

  .الجمعيات العامة واإلشرا  على فريق العمل املكلف ب لب

22- Coordinating with all concerned departments of the 

company to prepare for general assemblies meeting and 

supervising the team assigned for such task.  

إصاااااااااااادار شااااااااااااهادات ملن يهمه األمر في حالة طل ها ألي من السااااااااااااادة األعضاااااااااااااء  -23

  .تتضمن عدد الجلسات ونسبة الحضور 

23- Issuing certificates to whom it may concern, upon 

request of any member, including number of sessions and 

percentage of attendees.  

إعداد تقرير ساااااااااانوي يتضاااااااااامن محاضاااااااااار االجتماعات والقرارات التي صاااااااااادرت  -24

خالل العام وعدد الجلسات وأسماء ونسبة الحضور واملبالغ التي تم صرفها 

 .للسادة األعضاء

24- Preparing an annual report that includes the minutes of 

the meetings and decisions issued during the year, number of 

sessions, names and percentage of attendees, and the 

amounts disbursed to the members. 

ها املجلس -25 رفع إلى مجلس اإلدارة والتقارير التي يعدر
ُ
 Maintaining the reports submitted to the Board and -25 .حفظ التقارير التي ت

those prepared by the Board. 

 Ensuring that the Board members adhere to the -26 .التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي أقرها املجلس -26

procedures approved by the Board. 

اإلشارا  على إعداد وطباعة تقارير مجلس اإلدارة السانوية للساادة مسااهلي  -27

مع وافة املسااااااااااؤولين في الشااااااااااركة  الشااااااااااركة واختيار محتوياعها بعد التنساااااااااايق

 .واعتماد ذلب من رئيس مجلس اإلدارة

27- Supervising preparation and printing of annual reports 

of the Board for the company shareholders and selecting their 

contents after coordination with all company officials and 

approval thereof by Chairman of the Board. 

 Implementing all instructions and directives of Chairman -28  .تنفي  وافة تعليمات وتوجيهات رئيس مجلس اإلدارة والسادة األعضاء -28

and members of the Board.  

 Maintaining complete confidentiality of all matters -29  املحافظة على السرية التامة لجميع ما يتعلق بمجلس اإلدارة -29

relating to the Board.  

 Coordinating with the secretariat of other committees -30  .التنسيق مع سكرتارية اللجان األخرى املنبثقة عن مجلس اإلدارة -30

emanating from the Board.  

 Providing support and assistance to the executive -31 .تنفي ية فيما يقع ضمن اختصاصاتهتقديم الدعم واملساندة لندارة ال -31

management within its functions. 

القيام باملراسااااااااالت واملكاتبات نيابة عن مجلس اإلدارة وحسااااااااب توجيهات املجلس أو  -32

 .رئيسه

32- Carrying out communications and correspondence on behalf 

of the Board as directed by the Board or its Chairman. 

 Organizing record of disclosures of members of the Board and -33 .تنظيم  جل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفي ية -33

the executive management. 

 .Providing assistance and advice to of the Board members -34 تقديم العون واملشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارةي -34
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Duties and Responsibilities of Board Member  مهام ومسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة  

 .Making proposals to develop the company strategy -1 .تقديم املقترحات لتطوير استراتيجية الشركة -1

 Monitoring the performance of the executive -2 .اإلدارة التنفي ية ومدى تحقيقها ألهدا  الشركة وأغراضهامراقبة أداء  -2

management and the extent to which it achieves the 

company goals and objectives. 

 .Reviewing reports of the company performance -3 .مراجعة التقارير الخاصة بأداء الشركة -3

 Ensuring integrity of the company financial -4 .التحقق من سالمة ونزاهة القوائم واملعلومات املالية للشركة -4

statements and information. 

 Ensuring that the company financial control and risk -5 .التحقق من أن الرقابة املالية ونظم إدارة املخاطر في الشركة قوية -5

management systems are robust. 

 Determining the appropriate levels of remuneration -6 .تحديد املستويات املالئمة ملكافآت أعضاء اإلدارة التنفي ية -6

for members of the executive management. 

 Providing an opinion on appointment and removal of -7 .إبداء الرأي في تعيين أعضاء اإلدارة التنفي ية وعزلهم -7

members of the executive management. 

 Participating in development of the succession and -8 .املشاركة في وضع خطة التعاقب واإلحالل في وظائف الشركة التنفي ية -8

replacement plans for the company executive positions. 

حضااور اجتماعات مجلس اإلدارة وجمعيات املساااهمين وغيرها من االجتماعات  -9

  .ذات العالقة واالستعداد لها بشكل جيد

9- Attending and preparing for meetings of the Board 

and shareholders assemblies, as well as other related 

meetings.  

 Participating in discussion of the topics on the Board -10  .واضيع املطروحة على جدول أعمال املجلساملشاركة في مناقشة امل -10

agenda.  

 Checking the company policies and ensuring that the -11  .التحقق من سياسات الشركة وأن املجلس يعمل على تنفي ها -11

Board focuses on implementation thereof.  

  .Maintaining confidentiality of information . -12  .املحافظة على سرية املعلومات . -12

 Disclosing any activity that conflicts with the company -13  .اإلفصاح عن أي نشاط يتعارض مع مصالح الشركة -13

interests.  

 ,Being aware of the company mission and objectives -14  .ببرامت الشركة وخططهافهم رسالة الشركة وأهدافها وأن يكون على دراية  -14

as well as programs and plans.  

االلتزام التام بأحكام نظام الشروات ونظام السوق املالية والبنب املركزي  -15

السعودي ولوائحها التنفي ية واألنظمة ذات الصلة والنظام األساس عند 

15- Full compliance with the provisions of the Companies 

Law, the Capital Market Law, SAMA Law and their 
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هام عضويته في املجلس  واالمتناع عن القيام أو املشاركة في أي ممارسته مل

 .عمل يشكل إساءة لتدبير شؤون الشركة

implementing regulations, and relevant laws and articles of 

associations when carrying out the duties of being a Board 

member, and abstaining from undertaking or engaging in 

any act that constitutes mismanagement of the company 

affairs. 

دراساااااااااااااة وتحليال املعلوماات ذات الصاااااااااااالاة بااملوضااااااااااااوعاات التي ينظر فيهاا مجلس  -16

 .ل إبداء الرأي بشأ هااإلدارة قب

16- Studying and analyzing information related to the 

issues considered by the Board of Directors before 

providing an opinion on them. 

تمكين أعضاااااااااااااااء مجلس اإلدارة اآلخرين من إبااداء آرائهم بحريااة  وحااث املجلس  -17

راء املختصين من أعضاء اإلدارة التنفي ية على مداولة املوضوعات واستقصاء آ

 .للشركة ومن غيرهم إذا ظهرت حاجة إلى ذلب

17- Enabling other Board members to express their 

opinions freely, and urging the Board to discuss issues and 

seek opinions of competent members of the company 

executive management and non-members thereof, if 

needed. 

 إلى معلومات واملة  وبحسن نية  مع ب ل  -18
 
تنفي  املهام واتخاذ القرارات استنادا

 .العناية واالهتمام الالزمين  ملصلحة الشركة واملساهمين وافة

18- Carrying out tasks and taking decisions based on 

sufficient information, in good faith, with due diligence for 

the best interest of company and all shareholders. 

 Being aware of the duties, roles and responsibilities of -19 .إدراك واجبات وأدواره ومسؤوليات املترتبة على العضوية -19

membership. 

وفي املجاالت املالية والتجارية تنمية معار  في مجال أنشاااااطة الشاااااركة وأعمالها  -20

 .والصناعية ذات الصلة

20- Developing knowledge in the field of the company 

activities and business and in the relevant financial, 

commercial and industrial fields. 

ام في االساااااااااتقالة من عضاااااااااوية مجلس اإلدارة في حال عدم تمكن من الوفاء بمه -21

 .املجلس على الوجه األكمل

21- Resigning from the Board membership in the event 

that it fails to fully carry out its membership duties. 

 Communicating, participating and working in sense of -22  .التواصل واملشاركة والعمل بروح الفريق واملجموعة في اتخاذ القرارات -22

team in making decisions.  

الساااالطة والصااااالحية اي ملجلس اإلدارة ككل وكمجوعة واحدة وليساااات ألعضاااااء  -23

  .منفردين

23- The authority and power shall be for the Board as a 

whole and as one group and not for individual members.  

أكثر وتنفي ها والقيام بها بشااااااااااااكل جيد وفي قبول أي عمل أو ترشاااااااااااايح ملهمة أو  -24

  .وقت جيد

24- Accepting any designation or nomination for one or 

more duties, and carrying them out properly and in a good 

time.  
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إبالغ رئيس املجلس مسااااابقة في حال اساااااتالمه دعوة لالنضااااامام إلى مجلس إدارة  -25

 شركة عامة أخرىي

25- Informing the Chairman of the Board in advance if it 

receives an invitation to join the Board of directors of 

another public company. 

  

  Article (32): Prohibitions for Board Member املحظورات على عضو مجلس اإلدارة املادة الثانية والثالثون: 

 The Board member may not deal in any company -1 :أي ورقة مالية للشركة خالل الفترات التاليةالتعامل في  -1

securities during the following periods: 

  التي تساااااااااااابق  هااياة ربع السااااااااااااناة املاالياة حتى تااريخ  15خالل 
 
 تقويمياا

 
يوماا

 .اإلفصاح عن القوائم املالية األولية للشركة بعد فحصها

Within 15 calendar days preceding the end of the 

fiscal quarter until the date of disclosing company initial 

financial statements after examination. 

  التي تساااااااااااابق  هااياة ربع السااااااااااااناة املاالياة حتى تااريخ  30خالل 
 
 تقويمياا

 
يوماا

املراجعة أو القوائم املالية األولية اإلفصااااااح عن القوائم املالية السااااانوية 

 .للربع الرابع في حال قامت الشركة باإلفصاح عنها بعد فحصها

Within 30 calendar days preceding the end of the 

fiscal quarter until the date of disclosing the audited annual 

financial statements or the initial financial statements of 

the fourth quarter in the event that the company disclosed 

the same after examination. 

 .Insider trading -2 .التداول بناء  على معلومات داخلية -2

التصااااااااااااويت على قرار مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة في األعمال والعقود التي  -3

 .صلحة مباشرة أو غير مباشرة فيهاتتم لحساب الشركة إذا وانت له م

3- Voting on the decision of the Board or the General 

Assembly regarding the business and contracts concluded 

for the company account if it has a direct or indirect interest 

therein. 

مباشاار من أي من أصااول الشااركة  االسااتغالل أو االسااتفادة بشااكل مباشاار أو غير  -4

 في مجلس 
 
أو معلوماعها أو الفرل االسااااااتثمارية املعروضااااااة عليه بصاااااافته عضااااااوا

اإلدارة  أو املعروضة على الشركة  ويشمل ذلب الفرل االستثمارية التي تدخل 

ضمن أنشطة الشركة  أو التي ترغب الشركة في االستفادة منها  ويسري الحظر 

يساااااتقيل ألجل اساااااتغالل الفرل االساااااتثمارية بطريقة على عضاااااو املجلس ال ي 

مباشرة أو غير مباشرة والتي ترغب الشركة في االستفادة منها والتي علم بها أثناء 

 .عضويته في املجلس

4- Exploiting or benefiting, directly or indirectly, from 

any of the company assets or information or investment 

opportunities presented to it in its capacity as a Board 

member, or presented to the company, including 

investment opportunities that fall within the company 

activities, or those the company wishes to benefit from. 

Prohibition shall be applicable to the Board member who 

resigns in order to exploit investment opportunities, 

directly or indirectly, which the company wishes to benefit 
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from and which have come to its attention during its  Board 

membership. 

ان من شاااأن قبول الهدايا من أي شاااخص له تعامالت تجارية مع الشاااركة  إذا و -5

 .تلب الهدايا أن تؤدي إلى تعارض في املصالح

5- Accepting gifts from a person who has business 

dealings with the company, if such gifts would result in a 

conflict of interest. 

أن يشااااااغل عضااااااو مجلس اإلدارة عضااااااوية مجلس إدارة أكثر من خمس شااااااروات  -6

 .في السوق في آن واحد مساهمة مدرجة

6- Being a member of the Board of more than five joint 

stock companies listed on the market at the same time. 

 في مجلس إدارة مؤسسة مالية مماثلة -7
 
وتعمل  )منافسة( أن يكون العضو عضوا

ة أو أن ينافس داخل اململكة أو االشااتراك في أي عمل من شااأنه منافسااة الشاارك

 على ترخيص 
 
الشااااااااااركة في أحد فروع النشاااااااااااط ال ي تزاوله ما لم يكن حاصااااااااااال

 يسمح له بالقيام ب لبي -يجدد ول سنة –سابق من الجمعية العامة العادية 

7- Being a member of the Board of a similar (competing) 

financial institution operating in KSA, or engaging in any 

business that would compete with the company or any 

branch of its activities; in case that it obtains a prior license 

from the Ordinary General Assembly, renewed every year, 

it may do so. 

  Article (33): Functions of Independent Member مهام العضو املستقل املادة الثالثة والثالثون: 

 Independent Board member shall actively participate in :يتعين على عضو مجلس اإلدارة املستقل املشاركة بفعالية في أداء املهام اآلتية

performing the following tasks: 

 الشااااااركة  وأدائها إبداء الرأي املسااااااتقل في املسااااااائل االسااااااتراتيجية  وسااااااياسااااااات  -1

 .وتعيين أعضاء اإلدارة التنفي ية

1- Providing an independent opinion on strategic issues, 

company policies and performance, and appointing 

members of the executive management. 

التحقق من مراعاة مصاااااااااااالح الشاااااااااااركة ومسااااااااااااهميها وتقديمها عند حصاااااااااااول أي  -2

 .تعارض في املصالح

2- Ensuring that the interests of the company and its 

shareholders are taken into account and giving them the 

priority in case of any conflict of interest. 

اإلشرا  على تطوير قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة  ومراقبة تطبيق اإلدارة  -3

 هايالتنفي ية ل

3- Supervising development of the company governance 

rules, and monitoring implementation thereof by the 

executive management. 

 Article (33): Functions and Responsibilities of Managing مهام ومسؤوليات العضو املنتدباملادة الثالثة والثالثون: 

Director 

العضااااااااو املنتدب هو أعلى ساااااااالطة تنفي ية على رأس جهاز العاملين بالشااااااااركة وهو ال ي 

من خالله يتم تنفي  قرارات مجلس اإلدارة وتوجيهاته كما أنه يعمل على تنفي  اللوائح 

The managing director shall be the highest executive 

authority of the company personnel, by which the Board 

decisions and directives are implemented. It shall be 
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 والنظم الداخلية املعتمدة للشاااااااركة ويتم عرض وافة املساااااااائل واملشااااااااريع على العضاااااااو

  .آخر املنتدب ما لم يكن هناك توجيه

responsible for implementing the approved regulations 

and bylaws of the company; in addition, all issues and 

projects shall be submitted thereto, unless otherwise 

directed.  

فيمااا عاادا الصااااااااااااالحيااات املحتفظ بهااا لاادى رئيس مجلس اإلدارة فااإن للعضااااااااااااو املنتاادب 

 الصالحية في إدارة وافة األعمالي 

Excluding the powers reserved to Chairman of the Board, 

the managing director shall have the power to manage all 

business.  

( من النظام األساااااااااااااوااااااااااااةي للشااااااااااااركة والتي تخول مجلس اإلدارة أوسااااااااااااع 16بما أن املادة )

من الن ام الأساااسااي ( 18الساالطات والصااالحيات في إدارة الشااركة  كما أن املادة )

تمعين أو منفردين تمثيل للشاااااااااركة تنص على أن لكل من الرئيس والعضاااااااااو املنتدب مج

 الشركة أمام القضاء والغير ييي إلتي والتوقيع نيابة عنهاي

As Article (16) of the Company articles of association grants 

the Board of Directors the widest powers in managing the 

company, and Article (18) of the Company articles of 

association stipulates that the Chairman and Managing 

Director, jointly and separately, are entitled to represent the 

company before courts and third parties... etc. and sign on 

behalf thereof. 

 االتفاقيحق لرئيس املجلس حساااااب ما تمليه مصااااالحة العمل وبموافقة مجلس اإلدارة 

مع العضو املنتدب على أن يوول إلى العضو املنتدب أداء وتنفي  بعض األمور واملهمات 

والواجبات منفردة بما في ذلب حق التوكيل وتمثيل الشااااااااااااركة أمام الجهات الرساااااااااااامية 

الحكوميااة وغير الحكوميااة وكاا لااب أمااام الجهااات القضاااااااااااااائيااة واالقتصااااااااااااااديااة والتجاااريااة 

ات العامة والخاصاااااااة وول من للشاااااااركة معه مصاااااااالح أو والبنوك والشاااااااروات واملؤساااااااسااااااا

 يعالقة تجارية أو صناعية أو أي ارتباطات تعاقدية

The Chairman of the Board is entitled, as the business 

interest requires and with the approval of the Board, to 

agree with the managing director to authorize it to perform 

and carry out certain tasks and duties separately, including 

the right to delegate and represent the company before 

official governmental and non-governmental agencies, as 

well as before judicial, economic and commercial entities, 

banks, public and private companies and institutions, and 

any party the company has therewith interests, a 

commercial or industrial relationship or any contractual 

commitmentsي 

 Duties and Functions of Managing Director العضو املنتدب ومهام واجبات

 Taking over the executive management of the -1 وإدارة األنشطة اليومية فيهاي للشركة التنفي ية اإلدارة تولي -1

company and managing its daily activities. 

 تعاقدال الصالحيات نطاق في وله املعنية الجهات مع الالزمة املفاوضات مباشرة -2

 الحاالت في اإلدارة مجلس موافقة على الحصول  بعد الجهات تلب مع االتفاقأو 

 يذلب تتطلب التي

2- Initiating the necessary negotiations with the 

concerned entities, and it may, within its powers, contract 

or agree with such entities after obtaining of the Board 

approval in cases that require the same. 
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 والخاصاااااااااااااة الحكومية املناقصاااااااااااااات في والدخول  والعروض العقود على التوقيع -3

 يةوالدولي املحلية األسواق في تواجدها وضمان الشركة منتجات بيع وتسهيل

3- Signing contracts and bids, engaging in government 

and private tenders, facilitating sale of the company 

products, and ensuring their presence in local and 

international markets. 

 السااااااياسااااااة إطار  في وذلب الغير  مع عنها ونيابة الشااااااركة باساااااام التصاااااار  ساااااالطة -4

 املعتمدة

4- Has the power to act for and on behalf of the company 

with third parties within framework of the approved policy. 

 Speaking on behalf of the company and conducting -5 ي الصحفية اللقاءات وإجراء ركةالش باسم التحدث -5

press interviews.  

 مجلس على وعرضاااااااها الشاااااااركة إدارة من املوضاااااااوعة الخطط واعتماد مناقشاااااااة -6

 اإلدارة

6- Discussing and approving the plans developed by the 

company Board and submitting the same to the Board. 

  والتأكد من أن اإلدارة مجلس يعتمدها التي األعمال وافة تنفي  على اإلشااااارا  -7

 ياملختصين قبل منقرارات وتوصيات مجلس اإلدارة يجري تنفي ها 

7- Supervising implementation of all works approved by 

the Board, and ensuring that the Board decisions and 

recommendations are implemented by the competent 

officers. 

 اللوائحو  باألنظمة االلتزام بضمان الكفيلة اإلجراءات اتخاذ املنتدب العضو  على -8

 يواملشاريع للشركة التقديرية املوازنة وك لب

8- The managing director shall take the measures 

necessary for compliance with laws and regulations, as well 

as the estimated budget and projects of the company. 

 The managing director, having consulted the -9 ياملجلس رئيس مشاورة بعد تعديلها أو  العالوات منح حق املنتدب للعضو  -9

Chairman, is entitled to grant or adjust bonuses. 

 Implementing directives issued by the Board and -10 ورفع التقارير إليهي  اإلدارة مجلس يصدرها التي التوجيهات نفي ت -10

submitting reports to it.  

 نفيا وت الشااااااااااااركاة أغراض بتحقيق املتعلقاة القاانونياة املسااااااااااااتنادات على التوقيع -11

 ياقديةوالتع القانونية وارتباطاعها التزاماعها

11- Signing legal documents related to achieving 

objectives of the company and implementing its legal and 

contractual obligations and commitments. 

 وأداء وأعمال الشاااركة نشااااطات عن املساااؤول هو  املنتدب اإلدارة مجلس عضاااو  -12

 يلهم املباشر  املرجع وهو  بها والعاملين منسوبيها

12- The managing director shall be responsible for the 

company activities and business and performance of its 

associates and employees, and shall be the direct reference 

for them. 
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 MODULE (4): Business Controls of the Board of Directors ضوابط عمل مجلس اإلدارةالرابع: الفصل 

  Article (34): Meetings Procedures of the Board  اجتماعات املجلس املادة الرابعة والثالثون: إجراءات

يجب دعوة جميع األعضااااااااااااء لالجتماع وتزويدهم بجداول األعمال واملساااااااااااتندات  -1

( أيااام 10ل عن )ذات العالقااة والتااأكااد من تسااااااااااااليمهااا قباال االجتماااع بماادة ال تقاا

 .عمل

1- All members shall be invited to the meeting and shall 

be provided with the relevant agendas and documents 

prior to the meeting within a maximum of (10) business 

days. 

يجب على األعضااااااااء تخصااااااايص وقت وا  لالضاااااااطالع بمسااااااائولياعهم بما في ذلب  -2

  .التحضير الجتماعات املجلس واللجان الدائمة واملؤقتة والحرل على حضورها

2- Members are committed to devote sufficient time to 

perform their responsibilities, including preparing for the 

meetings of the Board as well as the permanent and 

temporary committees, and make sure to attend it.  

باااادعوة من الرئيس وعلى يجتمع مجلس اإلدارة اجتماااااعااااات عاااااديااااة ومنتظمااااة  -3

الرئيس أن يادعو مجلس اإلدارة لحضااااااااااااور اجتمااع طاارئ متى طلاب ذلاب كتاابااة 

  .اثنان من األعضاء

3- The Board of Directors shall convene ordinary and 

regular meetings through an invitation sent from the 

Chairman of the Board. The Chairman is committed to 

invite the Board of Directors to an emergency meeting, 

whenever any two members call for it in writing.  

عند اسااااااااااااتدعاء مجلس اإلدارة ألحد األعضاااااااااااااء أو أعضاااااااااااااء اللجان املنبثقة من  -4

مجلس اإلدارة أو املوظفين التنفي يين األسااااساااين بالشاااركة حضاااور االجتماعات 

داء رأيهم أو املشاااااااااااااركة في نقاح وتقديم املالحظات فإن على الجميع أو طلب إب

  االستجابة دون استثناء

4- When the Board of Directors summons any Board 

member, any member of the committees drawn from the 

the Board of Directors, or the main executives in the 

Company to attend meetings, express their opinions, 

participate in a discussion, and submit notes; all personnel 

are committed to respond, with no exception.  

يحرل األعضاااااااااااء على حضااااااااااور االجتماعات الدورية ملجلس اإلدارة واجتماعات  -5

  .ئةاللجان املنضمين لعضويتها وك لب االجتماعات الطار 

5- Members shall be keen to attend the periodic 

meetings of the Board of Directors, the meetings of the 

committees that joined the Board, as well as the emergency 

meetings.  

يتوقع من العضااااااااااااو إحاااااطااااة رئيس املجلس أو رئيس اللجنااااة التااااابع لهااااا كتااااابااااة  -6

 .ن الحضور في حال عدم تمكنه من الحضور باالعت ار ع

6- The member is expected to inform the Chairman of 

the Board or the Committee, that he/she is part of, in 

writing of his inability to attend such meetings, in case 

he/she will not be able to do so. 
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أعمال الجلسااااااااااااات وتحديد املوضااااااااااااوعات التي سااااااااااااتعرض على يتم إعداد جدول  -7

املجلس يتم باالتشااااااااااااااور مع األعضااااااااااااااء اآلخرين واملادير العاام مع إرساااااااااااااال جادول 

األعمال مصاااااااااحوبة باملساااااااااتندات لكعضااااااااااء قبل االجتماع بوقت وا  حتى يتاح 

 .لهم دراسة املوضوعات واالستعداد الجيد لالجتماع

7- The sessions agendas shall be prepared and the topics 

presented to the Board shall be identified in consultations 

with the other members and the general manager. Such 

agenda and the documents attached therewith shall be 

sent to the members in advance of the meeting in order for 

them to examine the topics and get well prepared for the 

meeting. 

ت ماداوالت املجلس وقراراتاه في محااضاااااااااااار يوقعهاا رئيس املجلس والسااااااااااااكرتير  -8 ثبار
ُ
ت

ن ه ه املحاضر في  جل خال يوقعه رئيس املجلس والسكرتير دور
ُ
  .وت

8- The Board deliberations and decisions shall be 

recognized in minutes signed by the Chairman of the Board 

and the secretary. These minutes shall be written down in 

a special register signed by the Chairman of the Board and 

the Secretary.  

  Article (35): QUORUM  املادة الخامسة والثالثون: النصاب

 إال إذا حضااااااااااااره ثلثا األعضاااااااااااااء بأنفسااااااااااااهم أو باإلنابة  ال يكون اجتماع املجلس
 
صااااااااااااحيحا

بشرط أن يكون عدد األعضاء الحاضرين بأنفسهم أربعة أعضاء على األقل ومع مراعاة 

 آخر في حضاااور 15ما ورد في املادة )
 
( من النظام األسااااواااةي للعضاااو أن ينيب عنه عضاااوا

ة اإلنااااباااة ثاااابتاااة باااالكتاااابااا اجتمااااعاااات املجلس وفي التصااااااااااااويااات فيهاااا  كماااا يتعين أن تكون 

  .وبشأن االجتماع املحدد فقط

The Board meeting may not be valid unless it is 

attended by one-third of the members, in person or by 

proxy, provided that the number of the members 

attending in person shall be a minimum of 4 members. 

This shall be subject to what is stipulated in Article (15) 

of the Statute, which states that any member may send 

a proxy to attend the Board meetings and vote in it. The 

proxy shall be recognized in writing and shall be for the 

identified meeting only.  

 Article (35): Annual Meetings Number عدد االجتماعات السنويةادة الخامسة والثالثون: امل

يجتمع املجلس في املركز الرئي ااااةي للشااااركة بدعوة من رئيسااااه ومتى طلب ذلب اثنان من 

األعضاااااااااء ويجب أن تكون الدعوة موثقة بالطريقة التي يراها املجلسي ويجوز أن ينعقد 

الشااااااااركة على أن يجتمع املجلس أربع مرات على األقل خالل الساااااااانة املجلس خارج مقر 

كما يجب أن  .املالية الواحدة وال يجوز أن تنقضااااااااااااةي ثالثة أشااااااااااااهر بدون انعقاد املجلس

يعقد أعضاااااااااااء املجلس غير التنفي يين اجتماعات مغلقة دون حضااااااااااور أعضاااااااااااء اإلدارة 

The Board shall meet  in the head office of the 

Company through an invitation sent by the Chairman 

thereof and whenever any two members call for it. The 

invitation shall be documented in any way as the Board 

deems fit. The Board may meet outside the head office 
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ة في الساااااااااانةي ويمكن ألعضاااااااااااء امل جلس غير التنفي يين دعوة أي التنفي ية على األقل مرر

 .من منسوبي اإلدارات الرقابية لحضور ه ه االجتماعات

of the Company, provided that the Board shall meet 4 

times at least during the single fiscal year. No 3 months 

may pass without convening a meeting for the Board. 

The non-executive members are committed to 

convene closed meetings, without the presence of the 

Executive Department members, one time per year as 

a minimum. The non-executive Board members may 

invite any of the monitoring departments employees to 

attend such meetings. 

Article (36): Annual Meeting Documentation Procedures إجراءات توثيق االجتماعات السنويةاملادة السادسة والثالثون:   

يقوم أمين ساااااااار املجلس بإعداد محضاااااااار لكل اجتماعات مجلس اإلدارة لتوثيق أعمالهاي 

وبعد قيام أعضاء املجلس بمراجعة املحضر وإبداء املالحظات عليه  يتم وضع املحضر 

 أمين ساااار املجلس بحفظه ويقومبصاااايغته النهائية واملصااااادقة عليه من جميع األعضاااااء 

الشاااااااركةي تحتوي محاضااااااار االجتماعات على بشاااااااكل دائم في  اااااااجل محاضااااااار اجتماعات 

 :التالي

All minutes of the Board meetings shall be prepared by the 

Board Secretary in order to document the works thereof. After 

the Board members review the minutes and make observations 

with regard to it, the minute shall be adopted in its definite 

version, and shall be ratified by all members. The Board 

Secretary shall, then, keep it permanently in the minutes register 

of the Company meetings. The minutes of the meetings shall 

include the following: 

  وتاريخه ووقت بدايته وانتهائهمكان االجتماع  Meeting place, date, start time, and end time  

 )أسماء الحاضرين )وغير الحاضرين  Attendees’ names (and non-attendees’ names)  

 املواضيع التي تمت مناقشتها واملداوالت الرئيسية  Topics discussed and the main deliberations  

 )نتائت التصويت واالمتناع عن التصويت )مع األسباب إن وجدت  Voting and abstention results (with reasons, if any)  

  قائمة باللجان املعتمدة وأي امتناع عن التصااااااويت )إن وجد( ألي عضااااااو

 .من اللجان وأسبابه

List of the approved committees and any case of 

abstention (if any) by any of the committees’ members and 

the reasons behind it 

 القرارات املتخ ة وأي تحفظات على ه ه القرارات  Decisions made and any reservations made with 

regard to these decisions  
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  مت تجميع السجالت والوثائق التي تم االطالع عليها خالل االجتماع و/أو

 .اإلشارة إليها في محضر االجتماع

All registers and documents viewed during the 

meeting and/or referred to in the minutes of the meeting 

  التي يبديها أي عضااااااااو في االجتماع  -إن وجدت-االعتراضااااااااات والتحفظات

 )وتشمل االعتراضات على جداول األعمال(

Objections and reservations (if any) made by any 

member in the meeting (including the objections to the 

agendas) 

( ١٥توزع محاضر الجلسات على األطرا  املعنية خالل فترة ال تزيد على خمسة عشر )

 بعد تاريخ االجتماع  مع تحديد الشااااااااخص أو الجهة املسااااااااؤولة عن تنفي  القرارات 
 
يوما

 تخ ةامل

The minutes of the meetings shall be distributed among the 

relevant parties within a period that does not exceed fifteen (15) 

days as of the meeting date, while identifying the person or the 

entity responsible for the decisions made. 

 Article (37): Voting والثالثون: التصويتاملادة السابعة 

تصااااااااااااادر قرارات املجلس باااإلجماااع  وفي حااالااة الخال   فتصااااااااااااادر القرارات بااأغلبيااة ثلثي 

أصااااااااوات األعضاااااااااء الحاضاااااااارين واملمثلين على األقل  وعند تساااااااااوي اآلراء ير ح الجانب 

 ال ي صااااااااوت معه رئيس الجلسااااااااة  وذلب ما لم ينص نظام الشااااااااركة األساااااااااس على غير 

وللمجلس أن يصادر القرارات بالتصاويت عليها بالتمرير إال إذا طلب أحد األعضااء  .ذلب

 عقااد اجتماااع للمااداولااة فيهااا  وفي هاا ه الحااالااة تعرض هاا ه القرارات على مجلس 
 
كتااابااة

اإلدارة في أول اجتمااااع تاااال لاااهي وعلى وااال عضااااااااااااو من أعضاااااااااااااااء مجلس اإلدارة ممن لاااه 

ة في أي أمر أو اقتراح معروض على املجلس أو مصااالحة شاااخصاااية مباشااارة أو غير مباشااار 

غ املجلس أو اللجنة حول طبيعة مصاااااااااااالحته في األمر املعروض  
ر
اللجنة التنفي ية أن يبل

االمتناع عن االشااااااااتراك في  -دون اسااااااااتبعاده من العدد الالزم لصااااااااحة االجتماع  -وعليه 

 تراحيباألمر أو االق املداوالت والتصويت في املجلس أو اللجنة التنفي ية فيما يتعلق

The decisions of the Board shall be made through unanimous 

vote. In the event of disagreement, decisions shall be made by 

the  two-thirds majority of the attendees’ and representatives’ 

votes as a minimum. In case of equal votes, the Chairman shall 

have the casting vote, unless the Company articles of association 

otherwise expresses. The Board may pass decisions, unless any 

member calls, in writing, for a meeting for the deliberation 

thereof. In such case, these decisions shall be presented to the 

Board of Directors in the fist following meeting thereof. Any 

Board member, who has a direct or indirect personal interest 

with regard to any matter or proposal presented to the Board or 

the executive committee, shall inform the Board or the 

Committee of the nature of its interest in the matter proposed. 

Thereupon, this member (without excluding him/her from the 

number necessary for the meeting validity) shall refrain from 

participating in deliberating and voting in the Board or the 

executive committee with regard to the matter or the proposal. 

Article (38): Board of Directors Report تقرير مجلس اإلدارةة والثالثون: ثامناملادة ال  

 لعملياعها خالل 
 
 وموضاااوعيا

 
 شاااامال

 
 يتضااامن تقييما

 
 سااانويا

 
تقوم الشاااركة بإصااادار تقريرا

املؤثرة والتي يحتاجها املساااااااااااااهمين ليتمكنوا من الساااااااااااانة املالية األخيرة وجميع العوامل 

The Company shall issue an annual report that includes a 

comprehensive and objective assessment for its operations 
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تقييم أصول الشركة وخصومها ووضعها املالي وعادة ما يتوافق إصدار ه ا التقرير مع 

القوائم املالية الساااااااانوية للشااااااااركة وذلب حسااااااااب األنظمة والقوانين الصااااااااادرة من هيئة 

اإلدارة على  السااااااااااااوق املالية والبنب املركزي السااااااااااااعودي ويجب أن يحتوي تقرير مجلس

  :التالي

during the last fiscal year and all the effective factors required for 

the shareholders to be able to evaluate the Company assets, 

liabilities, and financial position. Traditionally, the issuance of 

this report corresponds with the annual financial statements of 

the Company in accordance with the laws and rules issued by 

CMA and SAMA. The Board of Directors report shall include the 

following:  

 Analytical review of the performance of the Company -1 استعراض تحليلي ألداء الشركة املالي خالل الفترة املاضية -1

during the previous period 

 The most important decisions made and its impact on -2 أهم القرارات املتخ ة وأثرها على أداء ووضع الشركة -2

the performance and position of the Company 

 Evaluation of the strategy and position of the -3 تقييم استراتيجية الشركة ووضعها من الناحية املالية -3

Company in the financial terms 

في حال  –مدى التزام الشاااااركة بالئحة حوكمة الشاااااروات وأساااااباب عدم االلتزام  -4

  .– وجود حالالت عدم التزام

4- The compliance of the company with the corporate 

governance regulations and the reasons behind the non-

compliance, if any.  

 في  -5
 
أسااااااماء الشااااااروات املساااااااهمة التي يكون عضااااااو مجلس إدارة الشااااااركة عضااااااوا

  .مجالس إداراعها

5- Names of the shareholding companies, in which the 

Board member of the Company is also a member in the 

Board of directors thereof.  

بالنساااااااااابة ملجلس اإلدارة ككل: وظائف املجلس  تشااااااااااكيل املجلس  اساااااااااام رئيس  -6

املجلس وناااائباااه  تواريخ باااداياااة وانتهااااء الااادورة الحاااالياااة  عااادد أعضاااااااااااااااء املجلس 

ن  عدد االجتماعات املنعقدة خالل الفترة وتواريخها  أساااماء الحضاااور املساااتقلي

 .لكل اجتماع

6- With regard to the Board of Director as a whole: Board 

jobs, Board formation, name of the Chairman of the Board 

and its deputy, start and end dates of the current cycle, 

number of the independent Board members, number and 

dates of the meetings held during this period, as well as the 

names of the attendees of each meeting. 

بالنساااااااابة لكل عضااااااااو في مجلس اإلدارة  اساااااااام ول عضااااااااو وتصاااااااانيفه على النحو  -7

  :التالي

7- With regard to each Board member, the name and 

classification of each member as follows:  

 عضو مجلس إدارة تنفي ي.  Executive Board Member.  

 عضو مجلس إدارة غير تنفي ي.  Non-executive Board Member.  

 عضو مجلس إدارة مستقل.  Independent Board Member.  
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فيها العضااااو منصااااب عضااااو مجلس إدارة  الجهة وأسااااماء الشااااروات األخرى التي يشااااغل 

التي يمثلها العضااااااااو )إن وجدت(  أي مناصااااااااب أخرى يشااااااااغلها العضااااااااو في الشااااااااركة )إن 

 وجدت(

Names of the other companies, in which the member 

occupies a position of a Board member; the entity 

represented by the member, if any; as well as any other 

positions occupied by the member in the Company, if any. 

بااااالنساااااااااااابااااة لكاااال لجنااااة من اللجااااان التااااابعااااة ملجلس اإلدارة: وصااااااااااااف مختصاااااااااااار  -8

الختصاااااااااصااااااااات ومهام لجان مجلس اإلدارة الرئيسااااااااة مثل لجنة املراجعة ولجنة 

م وأعضائها وتصنيفهالترشيحات واملكافآت مع ذكر ه ه اللجان وأسماء رؤسائها 

)رئيس اللجنة أو تنفي ي أو غير تنفي ي أو مساااااااااااتقل أو من غير أعضااااااااااااء مجلس 

اإلدارة( وعدد اجتماعاعها املنعقدة خالل الفترة وتواريخها  وأساااااماء حضاااااور ول 

 .اجتماع  وتفاصيل مكافآت وتعويضات األعضاء لقاء عضويتهم في اللجنة

8- With regard to each committee of the Board of 

Directors: A brief description of the jurisdiction and tasks of 

the main Board committees such as, the Auditing 

Committee and the Nominations and Awards Committee, 

while mentioning these committees;  the names of its 

chairmen, members, and the classification thereof 

(whether he/she is the chairman; an executive, non-

executive,  or independent member of the Committee; or 

not a member of the Board at all); the number and dates of 

the meetings held during this period; the attendees’ names 

of each meeting; as well as the details of the members 

rewards and compensations in exchange for their 

membership in the Committee. 

قائمة بأساااااااااااماء ومناصاااااااااااب ومؤهالت وخبرات ول من أعضااااااااااااء اإلدارة التنفي ية  -9

 بالشركة

9- List of the names, positions, qualifications, and the 

experiences of all executive members in the Company. 

 List of the senior shareholders’ names and the -10 أسماء كبار املساهمين ونسبة تملب ول منهم في أسهم الشركة -10

percentage of the stocks owned by them in the Company 

مكافآت أعضاااااااااء املجلس  اإلفصاااااااااح عن سااااااااياسااااااااة املكافآت وعن كيفية تحديد -11

واإلدارة التنفي ية في الشركة  وتوضيح العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة 

 .املكافآت املعمول بها  وبيان أي انحرا  جوهري عن ه ه السياسة

11- Disclosure of the rewards policy and the methods 

adopted to determine the rewards of the Board members 

and the executive department in the Company, clarification 

of the relationship between the rewards granted and the 

adopted rewards policy, and the declaration of any 

substantial deviation from this policy. 

بشاااااااكل مباشااااااار أو غير  -ة إيضااااااااح تفصااااااايلي عن املكافآت والتعويضاااااااات املدفوع -12

بدقة وشافافية ودون إخفاء أو تضاليل  ساواء أوانت مبالغ أم منافع أم  -مباشار

 وانت طبيعتها واسمهاي  لكل من اآلتي ول على حده
 
  :مزايا  أيا

12- Detailed clarification of rewards and compensations 

paid up, in a direct or indirect way, accurately and 

transparently without hiding or misleading, whether it is 
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funds, benefits, or advantages of whatever nature and 

name  For each of the following separately:  

 أعضاء مجلس اإلدارة  Board of Directors Members  

  ممن 
 
تلقوا أعلى املكااااااافااااااآت خمساااااااااااااااااة من كبااااااار التنفياااااا يين األعلى أجرا

والتعويضااااات من الشااااركة يضااااا  إليهم العضااااو املنتدب واملدير املالي إن 

لم يكونا من ضاااااااامنهم )مقساااااااامة إلى رواتب وبدالت ثابتة ومكافآت متغيرة 

 إلى وصف ألي مكافآت مرتبطة باألداء متاحة 
 
وأي مكونات أخرى( إضافة

دب واملدير املالي إن لم ألعضااااااء اإلدارة العليا  يضاااااا  إليهم العضاااااو املنت

 .يكونا من ضمنهم

Five (5) of the highest-paid executives who got the 

highest rewards and compensations from the Company, in 

addition to the managing director and the financial 

manager if not included (divided into fixed salaries and 

allowances, changing rewards, and any other 

components); as well as a description of any rewards with 

regard to the performance, which is available for the senior 

management members, in addition to the managing 

director and the financial manager if not included. 

 أعضاء اللجان Committees Members 

ملكية أعضااااااء مجلس اإلدارة وأعضااااااء اإلدارة العليا في الشاااااركة )املباشااااارة وغير  -13

املباااشاااااااااااارة( والتغيرات في ملكيتهم خالل العااام املااالي املنتهي كمااا اي معتماادة في 

  جل املساهمين

13- The property of the Board members and the senior 

management members in the Company (direct or indirect), 

and the changes to their property during the fiscal year 

ending as adopted in the shareholders’ register 

العقوبات والجزاءات والقيود االحتياطية املفروضااااااااااة على الشااااااااااركة من قبل أي  -14

و قضاااااائية أخرى  مع بيان أساااااباب املخالفة والجهة جهة إشااااارافية أو تنظيمية أ

 .املوقعة لها وسبل عالجها وإجراءات تفادي وقوعها في املستقبل

14- Sanctions, penalties and reserve constraints imposed 

on the Company by any supervisory, regulatory, and 

judicial entity; while clarifying the violations reasons, 

signatory, remedies, and the procedures taken to avoid the 

occurrence thereof in the future. 

العقوبات والجزاءات والقيود االحتياطية املفروضاااااة على أي عضاااااو من أعضااااااء  -15

مجلس اإلدارة من أي جهة قضاااااااااااااائية أو إشاااااااااااارافية أو تنظيمية يكون له عالقة 

 .بالشركة

15- Sanctions, penalties, and reserve constraints imposed 

on any of the Board members by any judicial, supervisory, 

and regulatory entity that is related to the Company. 

نتائت املراجعة الساااااااااااانوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية  إضااااااااااااافة إلى رأي  -16

 .في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركةلجنة املراجعة 

16- The results of the annual auditing of the effectiveness 

of the internal monitoring procedures, in addition to the 

opinion of the Audit Committee on the sufficiency of the 

internal monitoring system in the Company. 
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توصاااااية لجنة املراجعة بشاااااأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشاااااركة  -17

 .في حال عدم وجوده

17- The Audit Committee Recommendation with regard 

to the necessity to appoint internal auditor in the Company, 

if there is not any. 

وجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة  أو توصااااايات لجنة املراجعة التي ي -18

التي رفض املجلس األخاا  بهااا بشاااااااااااااأن تعيين مراجع حساااااااااااااابااات الشااااااااااااركااة وعزل 

وتحااااادياااااد أتعااااااباااااه وتقييم أدائاااااه أو تعيين املراجع الاااااداخلي  ومسااااااااااااوغاااااات تلاااااب 

 .التوصيات  وأسباب عدم األخ  بها

18- The Audit Committee Recommendations that are 

contrary to the Board of directors decisions or those 

rejected by the Board when appointing the auditor of the 

Company, revoking and identifying its fees, evaluating its 

performance, or appointing the internal auditor; in addition 

to the justifications of these recommendations and the 

reasons not to consider it. 

وصااف ألنواع النشاااطات الرئيسااة للشااركة ومجموعاعها وفي حالة وصااف نوعين  -19

أو أكثر من النشااااااااااااااط يجااب إرفاااق بيااان بكاال نشااااااااااااااط وتااأثيره على مجم أعمااال 

    .الشركة وإسهامه في النتائت

19- Description of the main activities types and clusters in 

the Company. In the event of describing two or more 

activity types, a statement shall be attached with regard to 

each activity and its impact on the workload of the 

Company and its contribution in the results.    

الشااااااااااااركة املهمة بما في ذلب إعادة هيكلة الشااااااااااااركة أو وصااااااااااااف لخطط وقرارات  -20

توساااااااعة أعمالها أو وقف عملياعها والتوقعات املساااااااتقبلية األعمال الشاااااااركة وأي 

  .مخاطر تواجهها

20- Description of the important plans and decisions of 

the Company, including the restructuring it, expanding its 

businesses, suspending its operations, and the future 

expectations of the businesses of the Company and any 

risks facing it.  

خالصة على شكل جدول أو رسم بياني ألصول وخصوم الشركة ونتائت أعمالها  -21

 .للسنوات املالية الخمس األخيرة أو من  التأسيس أيهما أقصر

21- Summary in the form of a schedule or chart of the 

assets and liabilities of the Company as well as the results 

of its businesses for the last five financial years or since the 

establishment, whichever shorter. 

ارج اململكااة إن تحلياال جغرافي اإلجمااالي إيرادات الشااااااااااااركااة وشاااااااااااارواااعهااا التااابعااة خاا -22

 .وجدت

22- Geographical analysis of the total revenues of the 

Company and its affiliates outside the Kingdom, if any. 

إيضاااح ألي فروقات جوهرية في النتائت التشااغيلية عن نتائت الساانة السااابقة أو  -23

  .أي توقعات معلنة من الشركة

23- Clarification of any substantial differences between 

the current operational results and last year’s results, or any 

expectations declared by the Company.  
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إيضااااااااااااااح ألي اختال  عن معاايير املحااسااااااااااااباة الصاااااااااااااادرة عن الهيئاة السااااااااااااعودياة  -24

  .للمحاسبين القانونيين

24- Clarification of anything different from the accounting 

standards issued by the Saudi Organization for Chartered 

and Professional Accountants (SOCPA).  

اساااااااااااام ول شااااااااااااركة تابعة ونشاااااااااااااطها )الرئيس والدولة املحل الرئي ااااااااااااةي لعملياعها  -25

 .والدولة محل تأسيسها(

25- The name of each affiliate and its activity (Chairman, 

the state of its operations, and the state of its 

incorporation). 

 Details on the stock and the debt instruments issued -26  .تفاصيل عن األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة إن وجدت -26

for each affiliate, if any.  

 Description of the dividends distribution policy in the -27  .توزيع األرباحوصف لسياسة الشركة في  -27

Company.  

وصاااف ألي مصااالحة في فئة األساااهم ذات األحقية في التصاااويت تعود ألشاااخال  -28

)عااادا أعضاااااااااااااااء مجلس اإلدارة الشااااااااااااركاااة وكباااار التنفيااا يين وأزواجهم وأوالدهم 

أي تغيير في تلب الحقوق خالل القصاااااااااااار( قاموا بإبالغ الشااااااااااااركة بتلب الحقوق و 

 .السنة املالية األخيرة

28- Description of any interest of voting stock, which 

belongs to the persons (except for the Board members in 

the Company, senior executives, spouses, and minor 

children) who informed the Company of these rights, and 

any change to these rights during the last financial year. 

وصاااااااف ألي مصااااااالحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود ألعضااااااااء مجلس إدارة  -29

الشاااااااااركة وكبار التنفي يين وأزواجهم وأوالدهم القصااااااااار في أساااااااااهم أو أدوات دين 

حة أو تلب الحقوق الشاااااااااركة أو أي من شااااااااارواعها التابعة وأي تغير في تلب املصااااااااال

  .خالل السنة املالية األخيرة

29- Description of any interest, option rights, and 

subscription rights of the Board members in the Company, 

senior executives, spouses, and minor children in the stocks 

or the debt instruments of the Company or any of its 

affiliates, and any change to this interest or rights during the 

last financial year.  

وصف املعامالت مع األطرا  ذات العالقة  بما في ذلب كبار املساهمين وأعضاء  -30

 .مجلس اإلدارة واإلدارة العليا خالل الفترة وآلية املوافقة عليها

30- Description of the transactions with the relevant 

parties, including senior shareholders, Board members, and 

senior management during the period, as well as the 

mechanism to approve it. 

املعلومات املتعلقة بأي قروض على الشاااااااركة )ساااااااواء وانت واجبة الساااااااداد عند  -31

كشاااف باملديونية اإلجمالية للشاااركة ومجموعتها وأي مبالغ الطلب أو غير ذلب( و 

دفعتها الشااركة ساادادا للقروض خالل الساانة وفي حال عدم وجود قروض على 

  .الشركة فعليها تقديم إقرار ب لب

31- Information with regard to any loans on the Company 

(whether it is payable upon request or otherwise), a 

statement of the total indebtedness of the Company, and 

any funds paid-up by the Company to repay the loans 
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during the year. In case there are no loans on the Company, 

it shall submit a supporting document in this regard.  

وصااااف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسااااهم وأي حقوق خيار  -32

أو م كرات حق اكتتاب أو حقوق مشاااااااااااابهة أصااااااااااادرعها أو منحتها الشاااااااااااركة خالل 

  .ل ذلبالسنة املالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقاب

32- Description of the categories and numbers of any debt 

instruments convertible to stocks, any option rights, 

memorandums of subscription right ,or other similar rights 

issued or granted by the Company during the financial year; 

while clarifying any compensation received by the 

Company in this regard.  

وصااااااااااااف ألي حقوق تحويااال أو اكتتااااب بموجاااب أدوات دين قاااابلاااة للتحويااال إلى  -33

أسااااااااااااهم أو حقوق خيار أو م كرات حق اكتتاب أو حقوق مشااااااااااااابهة أصاااااااااااادرعها أو 

  منحتها الشركة

33- Description of any transfer or subscription rights 

under debt instruments that are convertible to stocks, 

option rights, memorandums of subscription rights, or 

other similar rights issued or granted by the Company  

الشاااااركة ألي أدوات دين قابلة  وصاااااف ألي اساااااترداد أو شاااااراء أو إلغاء من جانب -34

لالسااااااااااااترداد وقيمة األوراق املالية املتبقية مع التمييز بين األوراق املالية املدرجة 

 .التي اشترعها الشركة وتلب التي اشترعها شرواعها التابعة

34- Description of any recovery, purchase, or cancellation 

by the Company of any recoverable debt instruments and 

the remaining securities value, while differentiating 

between the listed securities purchased by the Company 

and those purchased by the affiliates thereof. 

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل الساااااانة املالية األخيرة و ااااااجل  -35

  تماعحضور ول اج

35- The number of the Board of Directors meeting held 

during the last fiscal year and the attendance sheet of each 

meeting  

معلومات تتعلق بأي عقد تكون الشااركة طرفا فيه وتوجد أو وانت فيه مصاالحة  -36

 للمدير املاليجوهرية ألحد أعضااااء مجلس إدارة الشاااركة أو للرئيس التنفي ي أو 

أو ألي شااااااااااااخص ذي عالقة بأي منهم وإذا لم يوجد عقود من ه ا القبيل فعلى 

 .الشركة تقديم إقرار ذلب

36- Information related to any contract that the Company 

is part of, or any contract that contains or contained 

substantial interest for any of the Board members in the 

Company, executive manager, financial manager, or any 

person relevant to any of them. If there are no contracts of 

such type, the Company is committed to provide 

supporting documents in this regard. 

أحد أعضااااااااء مجلس إدارة الشاااااااركة أو بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه  -37

  .أحد كبار التنفي يين عن أي راتب أو تعويض

37- Statement of any arrangements or agreement, under 

which a Board member of the Company or a senior 

executive waives any salary or compensation.  
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وجبه أحد مساااااهلي الشااااركة عن أي حقوق بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بم -38

  .في األرباح

38- Statement of any arrangements or agreement, under 

which a shareholder in the Company waives any dividends 

rights.  

بيان بقيمة املدفوعات النظامية املسااتحقة لسااداد أي زواة أو ضاارائب أو رسااوم  -39

  .مع وصف موجز لها وبيان أسبابهاأو أي مستحقات أخرى 

39- Statement of the regular payments value due to repay 

any Zakat, taxes, fees, or any other entitlements, with a 

detailed description of it and clarifying its reasons.  

ملصاااااااالحة موظفي  بيان بقيمة أي اسااااااااتثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاااااااااؤها -40

 .الشركة

40- Statement of the value of any investments or other 

reserves established to the interest of the Company’s 

employees. 

  :Acknowledgments of the following -41  :إقرارات بما يلي -41

 أنه تم إعداد  جالت الحسابات بالشكل الصحيح.  The ledgers have been properly prepared.  

 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفي ه بفعالية.  The internal monitoring law was based on proper 

foundations, and was established effectively.  

  نشاطهاأنه ال يوجد أي شب يفكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة There is no doubt that hinders the ability of the 

Company from exercising its activities. 

إذا وان تقرير املحاساب القانوني يتضامن تحفظات على القوائم املالية السانوية  -42

وطلبت هيئة الساااااااااوق املالية معلومات إضاااااااااافية يجب أن يوضاااااااااح تقرير مجلس 

  كما يجب تقديمها للهيئة اإلدارة تلب املعلومات

42- If the legal accountant’s Report includes reservations 

on the annual financial statements and the CMA requests 

more information, the Board of Director report shall clarify 

these information and shall be submitted to the CMA.  

في حالة توصااااااااية مجلس اإلدارة باسااااااااتبدال املحاسااااااااب القانوني قبل انتهاء ثالث  -43

ساااااااااااانوات ماااالياااة متتاااالياااة يجاااب أن يحتوي التقرير على ذلاااب مع بياااان أساااااااااااابااااب 

  .التوصية باالستبدال

43- If the Board of Directors recommends to replace the 

legal accountant prior to the end of three successive fiscal 

years, the report shall contain this and clarify the grounds 

for the replacement.  

 مخاطر تشااااغيليةاملعلومات املتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشااااركة )سااااواء أوانت  -44

  .أم مخاطر تمويلية  أم مخاطر السوق( وسياسة إدارة ه ه املخاطر ومراقبتها

44- Information of any risks facing the Company (whether 

operational, financial, or market risks) and the policy 

adopted to manage and monitor these risks.  

ي اتخ ها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضااائه وبخاصااة غير التنفي يين اإلجراءات الت -45

 بمقترحات املساهمين وملحوظاعهم حيال الشركة وأدائها
 
 .علما

45- Procedures taken by the Board of Directors to inform 

its members, especially the non-executives, of the 

shareholders’ proposals and observations with regard to 

the Company and its performance. 



 

 

 

 

 

 

 BCIC 84 of 246شركة بروج للتأمين التعاوني       

 

حيثما ينطبق  الوسااااااااااااائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء  -46

لجان وأعضاااااااااائه  والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعالقتها بالشاااااااااركة  إن 

 .وجدت

46- Whenever applicable, the methods adopted by the 

Board of Directors in evaluating its performance and the 

performance of its committees and members; as well as the 

external entity that conducted the assessment and its 

relationship with the Company, if any. 

 Details on the social contributions of the Company, if -47 .تفاصيل املساهمات االجتماعية للشركة  إن وجدت -47

any. 

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خالل السنة املالية األخيرة  -48

 .وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين له ه الجمعيات

48- Statement of the dates of the shareholders’ general 

assemblies held during the last fiscal year, as well as the 

names of Board members who attended these assemblies. 

 The number of the Company requests of the -49 .عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين وتواريخ تلب الطلبات وأسبابها -49

shareholders’ register, as well as the dates and reasons of 

these requests. 

 Description of any deal between the Company and a -50 .وصف ألي صفقة بين الشركة وطر  ذي عالقة -50

relevant party. 

 Article (39): Compensations and Rewards of Board Members  تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ة والثالثون: تاسعاملادة ال

  

تلتزم الشااااااااااركة بأنظمة وقوانين وزارة التجارة والصااااااااااناعة وأنظمة وقوانين هيئة السااااااااااوق املالية  

فيما يتعلق بتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفي ييني وعلى وجه الخصول 

  :تقوم الشركة بما يلي

 The Company is committed to comply with the laws and regulations 

of the Ministry of Commerce and Industry and CMA with regard to the 

compensations and remunerations of the Board members and senior 

executives. In particular, the Company is committed to do the 

following:  

نشااااار تفاصااااايل واملة للتعويضاااااات واملكافآت املقترحة ألعضااااااء مجلس اإلدارة وتضااااامينها  -1

  .في التقرير ال ي يتم نشره على جميع املساهمين قبل انعقاد الجمعية العمومية

1- Publishing the full details of the proposed compensation 

and remuneration for members of the Board of Directors and 

including them in the report to be published to all shareholders 

prior to meeting of  the General Assembly.  

اعتماد ه ه التعويضااااااااااااااات واملكافآت مساااااااااااااابقة من قبل مساااااااااااااااهلي الشااااااااااااااركة في اجتماع  -2

  .الجمعية العامة

2- Approving compensation and remuneration in advance by 

the company shareholders in the meeting of the General 

Assembly.  

 The remunerations of the Chairman of the Board of -3 .لاير 180,000تكون مكافآت رئيس مجلس اإلدارة مقابل خدماته  -3

Directors for his/her services shall be 180,000 SAR. 
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 The remunerations of the Member of the Board of -4  .لاير 120,000تكون مكافآت عضو مجلس اإلدارة مقابل خدماته  -4

Directors for his/her services shall be 120,000 SAR.  

لاير عن  1500عن ول اجتماع يحضاااااااااااره  و 3000يدفع للرئيس والعضاااااااااااو املنتدب مبلغ  -5

  .اجتماع اللجان

5- The Chairman and the managing director shall be paid 

3000 SAR for each meeting he/she attends, and 1500 SAR for the 

Committees meetings.  

ريال سعودي لكل عضو مجلس إدارة وأمناء  3000آال  يتم دفع مبلغ ثالثة  -6

 .السر كبدل حضور لكل جلسة من جلسات مجلس اإلدارة

6- An amount of 3000 SAR shall be paid for each Board 

member and secretary as an attendance allowance for each of 

the Board of Directors sessions. 

تدفع تكاليف الحضاااااااااااااور له ه االجتماعات من ت اكر السااااااااااااافر واإلعانة على أال تزيد عن  -7

  من صافي األرباح 5%

7- The charges of attending these meetings shall be paid, 

including travel tickets and subsidies, provided that it may not 

exceed 5% of the net dividends.  

إذا وانت املكافأة نساااااابة معينة من أرباح الشااااااركة  فال يجوز أن تزيد ه ه النساااااابة على  -8

وذلب بعد خصم االحتياطيات التي قررعها الجمعية العامة  ( من صافي األرباح  % 10)

( من رأس مال الشااااااااركة املدفوع  على %5وبعد توزيع ربح على املساااااااااهمين ال يقل عن )

 مع عدد الجلسااااااات التي يحضاااااارها العضااااااو   كافأةأن يكون اسااااااتحقاق ه ه امل
 
متناساااااابا

 
 
 .وول تقدير يخالف ذلب يكون باطال

8- If the remuneration is a certain percentage of the Company 

dividends, this percentage may not exceed (10%) of the net 

dividends, after deducting the reserves decided by the General 

Assembly and after distributing a dividend on the shareholders 

that are not less than (5%) of the Company paid-up capital; 

provided that the entitlement of this remuneration shall be in 

proportion to the number of sessions attended by the member. 

Every estimate that contradicts it shall be null and void. 

 MODULE (5): EVALUATION OF THE Board OF DIRECTORS AND تقييم مجلس اإلدارة والتدريبالخامس: الفصل 

TRAINING 

Article (40): Evaluation and Training التقييم والتدريب: األربعون املادة   

ول عضااااااااااااااو على حدة واملجلس  -تقوم لجنة الترشاااااااااااااايحات واملكافآت بتقييم أداء مجلس اإلدارة 

وشفافة وموضوعية  ويشمل تقييم األداء تقييم بشكل سنوي باستخدام معايير رسمية  -ككل 

جميع املساااااااااااااااااائااال التي ترى الشااااااااااااااركاااة أ هاااا تعتبر هااااماااة ألدائاااه  وجميع املتطلباااات التشااااااااااااااريعياااة أو 

بناء  على نتائت التقييم الساانوي  تقوم لجنة الترشاايحات واملكافآت بتحديد متطلبات  .القانونية

 التدريب ألعضاء مجلس اإلدارةي

The Nominations and Remunerations Committee shall evaluate the 

performance of the Board of Directors- each member separately and 

the Board as a whole- on an annual basis using formal, transparent, 

and objective standards. The performance evaluation includes the 

evaluation of all the matters that the Company deems important for 

its performance, as well as all the legitimate or legal requirements. In 

accordance with the results of the annual evaluation, the Nominations 

and Remunerations Committee shall identify the training 

requirements of the Board of Directors. 
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Article (41): Topics covered by the evaluation of the Board members and its committees  
 

Skills and Experience of the Board Annually Evaluating the required appropriate skills for Board membership and its committees, 

determining weaknesses and strengths therein, and working to address weaknesses 

in possible ways, such as nominating professional competencies that can develop 

the performance of the Board.  

Evaluating the work mechanisms of 

the Board generally 

Annually The Board's work mechanism is generally evaluated by reviewing and evaluating the 

extent of achievement and the progress of work compared to the annual work 

plan/schedule that was prepared at the beginning of the year. 

Evaluating the structure and 

composition of the Board 

Annually Evaluating the structure and composition of the Board and its committees, 

identifying weaknesses therein regularly, proposing the necessary steps to address 

them, and determining whether the composition of the Board is in proportion to the 

size of the company and the nature of its activity. 

Individual evaluation of Board 

members 

Annually This includes the member's effective participation and commitment to perform his 

duties and responsibilities, including attending the Board sessions and its 

committees and allocating sufficient time for them. 

Performance evaluation by a third 

party 

Every 3 years This shall be arranged by the Board 

Periodic evaluation of the 

performance of Board Chairman 

Annually This evaluation shall be made by the non-executive Board members after taking the 

views of the executive members without the Board Chairman attending the 

discussion dedicated to such purpose, provided that the strengths and weaknesses 

shall be identified with a proposal to address them according to  the company 

interest. 

Evaluation of the Board members 

independence 

Annually Evaluating and monitoring the independence of the Board members and its 

committees, and making sure that there is no conflict of interest, including checking 

annually the independence of the independent members. 
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 : املحاور التي يشملها تقييم أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنهالحادية  واألربعون  املادة
 

تقييم االحتياجات املطلوبة من املهارات املناساااااااااااااابة لعضااااااااااااااوية مجلس اإلدارة ولجانه وتحديد  سنوي  يمتلكها املجلساملهارات والخبرات التي 

نقاط الضاااااااعف والقوة فيه مع العمل على معالجة نقاط الضاااااااعف بالطرق املمكنة كترشااااااايح 

 كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء املجلسي 

م آليااة عم املجلس بشااااااااااااااكاال عااام من خالل مراجعااة وتقييم مقاادار اإلنجاااز وسااااااااااااااير العماال  سنوي  تقييم آليات العمل في املجلس بشكل عام قير
ُ
ت

 مقارنة مع خطة / جدول العمل السنوي التي تم اعدادها في بداية السنةي

 تقييم هيكل وتركيبة املجلس ولجانه وتحديد جوانب الضااااااااااااااعف فيها بصاااااااااااااافة دورية واقتراح سنوي  تقييم هيكل وتركيبة املجلس

الخطوات الالزمة ملعالجتها وما إذا وان تركيبة املجلس متناساااااااااابة مع مجم الشااااااااااركة وطبيعة 

 نشاطهاي

ويشاااااامل ذلب مدى مشاااااااركة العضااااااو الفعالة والتزامه بأداء واجباته ومسااااااؤولياته بما في ذلب  سنوي  التقييم الفردي ألعضاء مجلس اإلدارة

 .لهاحضور جلسات املجلس ولجانه وتخصيص الوقت الكافي 

 .يتم الترتيب ل لب عن طريق مجلس اإلدارة ول ثالث سنوات تقييم جهة خارجية مختصة لكداء

يتولى هاا ا التقييم أعضاااااااااااااااااء مجلس اإلدارة غير التنفياا يين بعااد أخاا  وجهااات نظر األعضاااااااااااااااااء  سنوي  التقييم الدوري ألداء رئيس املجلس

د التنفي يين من دون أن يحضر رئيس املجلس النقاح املخص ص له ا الغرض  على أن تحدَّ

 .جوانب القوة والضعف مع اقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة

تقييم ومراقباااة اسااااااااااااااتقاللياااة أعضااااااااااااااااااء املجلس ولجااااناااه والتاااأكاااد من عااادم وجود تضاااااااااااااااااارب في  سنوي  تقييم استقاللية أعضاء املجلس

 األعضاء املستقلينياملصالح  بما في ذلب التأكد بشكل سنوي من استقاللية 
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 Article (42): Procedures of the evaluation of the Board  : إجراءات تقييم أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنهالثانية واألربعون املادة 

members and its committees  

 للقدرات واملهارات املطلوب 
 
 مفصاااال

 
افرها في تو تعد لجنة الترشااايحات واملكافآت وصااافا

أعضاء مجلس اإلدارة  وتحدد الوقت ال ي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال املجلس 

  .و/أو لجان املجلس  وال ي يتم إجراء التقييم السنوي بناء  عليه

The Nominations and Remunerations Committee shall 

prepare a detailed description of the capabilities and skills 

required for the Board members , and determine the time 

needed to be devoted by the member for the work of the 

Board and/or the Board's committees, and upon which the 

annual evaluation is made.  

ة ه ولجان واإلدار تضااااع لجنة الترشاااايحات اآلليات الالزمة لتقييم أداء املجلس وأعضااااائ

ك وذلب من خالل مؤشااارات قياس أداء مناسااابة ترتبط بمدى تحقيق 
 
التنفي ية سااانويا

األهدا  االسااااااتراتيجية للشااااااركة وجودة إدارة املخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية 

د جوان القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة  بوغيرها  على أن تحدَّ

 .الشركة

The Nominations Committee shall develop the necessary 

mechanisms for annual evaluation of the performance of 

the Board, its members, committees, and the Executive 

Management. through appropriate performance appraisal 

indicators related to the extent to which the company's 

strategic objectives are achieved, the quality of risk 

management, the adequacy of internal control systems 

and others, provided that the strengths and weaknesses 

shall be determined and propose to address them in line 

with the company's interest. 

 للجمعية العامة  يبين نتائت تقييمها
 
 The Nominations and Remunerations Committee shall .تقدم لجنة الترشيحات واملكافآت تقريرا

submit a report to the General Assembly, showing the 

results of its evaluation. 

تم االفصااااااااااااااح عنهااا ألعضااااااااااااااء تكون إجراءات تقييم األداء مكتوبااة وواضااااااااااااحااة بحيااث ي

 مجلس اإلدارة واألشخال املعنيين بالتقييمي

The performance evaluation procedures shall be written 

and clear so that they are disclosed to the Board members 

and the persons concerned with the evaluation. 
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 Module (4): Board Committees اإلدارةالباب الرابع: لجان مجلس 

 Chapter (1): Principles and Basis of the Board Committees مجلس اإلدارةاألول: مبادئ وأسس تكوين لجان الفصل 

Formation 

   Article (43): Board Sub-Committees  اللجان املنبثقة عن املجلس : الثالثة واألربعون املادة 

 ملجلس اإلدارة كما أ ها تعمل حسااااب التخصااااص  تعتبر 
 
 مساااااعدا

 
اللجان رافدا

تشاااكيل عدد مناساااب من اللجان حساااب  إن  .واملهام املوولة إليها من املجلس

ن مجلس اإلدارة من تأدية مهماته بشااااااااااااكل فعال
ر
وعليه  .حاجة الشااااااااااااركة يمك

إقرار قواعااد عماال اللجااان املنبثقااة عنااه جميعهااا  مسااااااااااااؤول عن املجلس فااإن

بااسااااااااااااتثنااء لجناة الترشاااااااااااايحاات واملكاافاآت  وأن يكون لادى وال لجناة من ها ه 

اللجان إجراءات عامة تحدد مهام اللجنة ومدة ونطاق عملها والصااااااااااااالحيات 

 .املمنوحة لها واملسؤوليات امللقاة على عاتقها وآلية رقابة املجلس عليها

The committees are considered an assistant to the Board, as 

they work according to the specialization and functions 

assigned to them by the Board.  Forming an appropriate 

number of committees according to the company's needs 

enables the Board to perform its functions in an effective 

way. Therefore, the responsibility of the Board is to approve 

the rules of work of all its sub-committees, with the 

exception of the Nominations and Remunerations 

Committee, and that each of these committees shall have 

general procedures determining the committee’s functions, 

the duration and scope of its work, the powers granted to it, 

the entrusted responsibilities, and the mechanism of the 

Board’s oversight over it. 

أن يشااااااااااااكل مجلس اإلدارة بحد أدن  لجنة تنفي ية  ولجنة للمراجعة   يجب

ى أال لالستثمار عل ولجنة للترشيحات واملكافآت  ولجنة إلدارة املخاطر  ولجنة

 .يقل عدد أعضاء اللجان عن ثالثة وال يزيد على خمسة

Board shall form at least an Executive Committee, an Audit 

Committee, a Nomination and Remuneration Committee, a 

Risk Management Committee, and an Investment 

Committee, provided that the number of committee 

members may not be less than (3) and not more than (5). 

 إلجراءات عامة وبموجب  
 
إن تشاااااكيل اللجان التابعة ملجلس اإلدارة يتم وفقا

متطلبااااات نظاااااميااااة من بعض الجهااااات ذات العالقااااة )البنااااب املركزي  هيئااااة 

 تحديد املهام 
 
اللجنة ومدة عملها السااااااااااااوق املالية وغيرها( وتتضاااااااااااامن أيضاااااااااااااا

 والصااااااااااااالحيااات املمنوحااة لهااا وعلى اللجنااة أن تخطر مجلس اإلدارة ع
 
بمااا  لمااا

  .تقوم به أو تتوصل إليه من نتائت أو تتخ ه من قرارات بشفافية مطلقة

 Forming the committees of the Board is carried out in 

accordance with general procedures and according to the 

statutory requirements of some relevant bodies (SAMA, 

CMA and others), including also the functions, duration and 

powers of the Committee. The Committee shall notify the 
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Board of its processes, findings or decisions in absolute 

transparency.  

وااال لجناااة مسااااااااااااؤولاااة عن أعماااالهاااا أماااام مجلس اإلدارة  وال يخااالر ذلاااب  تكون 

بمسااااااااااااؤولياة املجلس عن تلاب األعماال وعن الصااااااااااااالحياات أو الساااااااااااالطاات التي 

 .فوضها إليها

Every committee shall be responsible for its actions before 

the Board of Directors, without prejudice to the 

responsibility of the Board for such acts, powers or 

authorities delegated to it. 

  Article (44): Board Committees Independence ة واألربعون: استقاللية لجان مجلس اإلدارة رابعاملادة ال

تعيين عدد وا  من األعضااااء املساااتقلين و/أو غير التنفي يين في اللجان  يجب

املعنيااااة باااااملهمااااات التي قااااد ينتت عنهااااا حاااااالت تعااااارض مصاااااااااااااااالح )مثاااال لجنااااة 

املراجعة( للتأكد من سااااااااااااالمة التقارير املالية وغير املالية ومراجعة صاااااااااااافقات 

لتنفيااا يين ا ناألطرا  ذوي العالقاااة وتعيين أعضاااااااااااااااء مجلس اإلدارة واملاااديري

 .وتحديد املكافآت

A sufficient number of independent and/or non-executive 

members shall be appointed to committees concerning with 

tasks that may result in conflicts of interest (such as the Audit 

Committee) to ascertain the validity of financial and non-

financial reports, review the transactions of related parties, 

appoint Board members and executive directors and 

determine remunerations. 

يجب تعيين عدد وا   من أعضاااااااااااااء مجلس اإلدارة غير التنفي يين في  -1

لح  رض في املصاااااااااللجان املعنية باملهام التي قد ينشاااااااأ عنها حاالت تعا

والتأكد من سااااااااااااالمة التقارير املالية وغير املالية  ومراجعة صاااااااااااافقات 

األطرا  ذوي العالقااة  والترشاااااااااااايح لعضااااااااااااويااة مجلس اإلدارة  وتعيين 

 .وتحديد املكافآت في يين كبار التن

1-A sufficient number of non-executive Board members shall 

be appointed to functions committees that may result in 

conflicts of interest,  such as ascertain the validity of financial 

and non-financial reports, review the transactions of related 

parties, nomination for Board membership, appoint senior 

executives, and determine remunerations. 

يجب تعيين أعضااااء مساااتقلين في لجنة املكافآت والترشااايحات  ويجوز  -2

االستعانة بأعضاء غير تنفي يين أو بأشخال من غير أعضاء املجلس 

 هاتين 
 
ساااااااااااواء أوانوا من املسااااااااااااهمين أم غيرهم  على أن يكون رئيساااااااااااا

 .اللجنتين من األعضاء املستقلين

2-Independent members of the Nominations and 

Remunerations Committee shall be appointed and non-

executive members or people who are not members of the 

Board, whether they are shareholders or others, may be 

asked for assistance, provided that the chairman of such two 

committees is from among the independent members. 

 في لجناااااة املراجعاااااة   -3
 
ال يجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضااااااااااااوا

وتجوز مشاااااااركته في عضااااااوية اللجان األخرى  على أال يشااااااغل منصااااااب 

 .الرئيس في لجان إدارة املخاطر والترشيحات واملكافآت

3-The Chairman of Board may not be a member of the Audit 

Committee, and he may engage in the membership of other 

committees, provided that he does not occupy the position 
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of Chairman in the Risk Management, Nomination and 

Remuneration Committees. 

 Chapter Two: Executive Committee Charter الثاني: ميثاق اللجنة التنفي يةالفصل 

Article (45): Rules of Forming the Executive Committee اللجنة التنفي يةقواعد تشكيل ة واألربعون: خامساملادة ال  

يشاااااااااكل مجلس اإلدارة لجنة تنفي ية ال يقل عدد أعضاااااااااائها عن ثالثة  -1

وال يزياااد عن خمسااااااااااااااة من أعضاااااااااااااااء تنفيااا يين وغير تنفيااا يين وبماااا ال 

الرقااااابيااااة  وتعماااال آليااااة اللجنااااة  يتعااااارض مع أنظمااااة ولوائح الجهااااات

يحق ملجلس اإلدارة تعيين عضااااااو  .بشااااااكل مشااااااابهة آللية عمل املجلس

إضاااااااااااااافي باادياال واحااد وذلااب للتااأكااد من اكتمااال النصااااااااااااااب الالزم ومن 

  استمرارية عمل اللجنة في جميع األوقاتي

1-Board shall form an executive committee with not less 

than (3) members and not more than (5) from executive and 

non-executive members, in a way that does not conflict with 

the law and regulations of the supervisory authorities. The 

committee’s mechanism works similarly to the Board’s 

mechanism . Board is entitled to appoint one additional 

substitute member in order to ensure the necessary quorum 

attendance and the continuity of the committee’s work at all 

times.  

يتم اختيار رئيس اللجنة من أعضاااء اللجنة بأغلبية األصااوات على أن  -2

 يكون من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفي ييني

2-The chairman of committee shall be chosen from among 

members of the committee by a majority of votes, provided 

to be from the non-executive members of the Board. 

تقوم اللجنة باختيار أمين ساااااااااااار من بين أعضااااااااااااائها أو من غيرهم يتولى  -3

ين سااااااار اللجنة على دراية األعمال االدارية للجنة ويفضااااااال أن يكون أم

 بأعمال الشركة والقواعد واللوائح املرتبطة بأعمال وأنشطة الشركةي

3-The committee shall choose a secretary from among its 

members or from others who will undertake the 

administrative work of the committee. It is preferred that the 

committee’s secretary is familiar with the company’s 

business and the rules and regulations related to the 

company’s business and activities. 

 Article (46): Selection Controls for Executive Committee ضوابط اختيار أعضاء اللجنة التنفي ية :ة واألربعون سادساملادة ال

Members 

 Upon selecting the Nomination and Remuneration :عند اختيار عضو اللجنة التنفي ية يجب مراعاة ما يلي

Committee members, the following shall be taken 

into account: 

 على شهادة علمية مقبولة أو ما يعادلها من خبرة -1
 
 Each member shall obtain an acceptable academic degree-1 .أن يكون حاصال

or equivalent experience. 
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أال ينشاااأ أي تضاااارب في املصاااالح وأال يكون له مصااالحة مباشااارة أو غير  -2

 في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة
 
 .مباشرة له شخصيا

2-No conflict of interest may arise, and the member may not 

have any direct or indirect interest personally in the business 

and contracts that are made for the company. 

 The member shall have sufficient knowledge of the-3 .أن يكون لدى العضو دراية وافية عن نشاط التأمين -3

insurance business. 

 He could be among the executives or employees of the-4 العاملين بالشركة ممكن أن يكون من بين املدراء التنفي يين أو  -4

company. 

 The CEO may not be the Chairman of the Executive-5 أال يكون الرئيس التنفي ي رئيس اللجنة التنفي ية -5

Committee 

 له في أي  -6
 
 من الشاااااااركة أو أن تكون الشاااااااركة ضاااااااامنا

 
أال يكون مقترضاااااااا

 قرضي

6-Each member may not be a borrower from the company 

and the company is not its guarantor in respect of any loan. 

Article (47): Meetings Procedures of the Committee واألربعون: إجراءات اجتماعات اللجنة سابعةاملادة ال  

 كما يجوز لها  تختار اللجنة في أول اجتماع لها  من -1
 
بين أعضااااااائها رئيسااااااا

ولغرض إعداد محاضااااااااار اجتماعاعها أن تختار أمينا من بين أعضاااااااااائها أو 

 األعمال اإلدارية للجنة
 
  .من غيرهم يتولى أيضا

1-In its first meeting, the committee shall choose from 

among its members a chairman. It may also, for the purpose 

of preparing the minutes of its meetings, choose a secretary 

from among its members or others who will also undertake 

the administrative work of the committee.  

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من عدد اثنين من أعضائها  ويصدر  -2

اع إذا وافق عليااااه كتااااابااااة اثنااااان من القرار باااااملوافقااااة على عقااااد االجتماااا

  .أعضاء اللجنة

2-The committee shall be convened by its chairman or (2) 

members  invitation. If (2) of the committees members agree 

in writing the meeting convening, a convening meeting 

decision shall be issued.  

إجراء االجتماع عن طريق اساااااااااتعمال أي وساااااااااائل سااااااااامعية  يمكن للجنة -3

 .يستطيع خاللها ول عضو االستماع واالسماع

3-The committee may convene such meeting using any 

audio means, which through the member can listen and talk. 

ء يقوم أمين ساااااااار اللجنة بتحضااااااااير جدول األعمال وارساااااااااله الى االعضااااااااا -4

 5وتوجيه الدعوات لحضاااااااااور االجتماعات قبل فترات وافية )على األقل 

أيااااااام قباااااال واااااال اجتماااااااع(  على أن يكون معززا بااااااالوثااااااائق واملرفقااااااات 

واملعلومااااات الالزمااااة والتي تمكن االعضااااااااااااااااء من دراساااااااااااااااة املوضااااااااااااوعااااات 

 .املطروحة واتخاذ القرارات املناسبة

4-The committee secretary shall prepare and send the 

agenda to the members, as well as, sending such invitations 

for attending meeting, a sufficient period ahead (a minimum 

of (5) days before each meeting), provided to be supported 

with documents, attachments and necessary information 

that enable the members to study the proposed subjects and 

take appropriate decisions. 
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كما يقوم أمين ساااااار اللجنة بتدوين املناقشااااااات واملالحظات والتوصاااااايات  -5

والقرارات في محضاااار ول اجتماع وارساااااله لكعضاااااء للتوقيع عليه خالل 

أساااااااااااابوع عماال من تاااريخ واال اجتماااع  حيااث يتم االحتفااا  باااألصااااااااااااال في 

 جل محاضر اللجنة  ويتم ارسال نسخة منه ألمين سر مجلس اإلدارة 

 ليتم حفظه في  جالت مجلس اإلدارةي

5-The committee secretary shall record discussions, notes, 

recommendations and decisions in each minutes of 

meetings, and sending it to the members for signing within a 

business week as of each meeting date. The origin shall be 

maintained in the committee record of minutes of meetings. 

A copy shall be sent to the Board secretary, in order to be 

maintained in the records of the Board. 

 إال  -6
 
 إذا حضاااااااااره اثنين من األعضااااااااااء أو ال يكون اجتماع اللجنة صاااااااااحيحا

نصاااااااف عدد األعضااااااااء )أيهما أكثر( على األقل بطريق األصاااااااالة أو االنابة 

 أو عبر 
 
املكاملات الهاتفية الجماعية أو وسااااااااااائل االتصااااااااااال  إما شااااااااااخصاااااااااايا

األخرى التي تتيح لجميع األشااااااااااااخاااال املشاااااااااااااااركين في االجتمااااع ساااااااااااامااااع 

وم األعضااااااااااء الباقون بعضاااااااااهم البعضي وفي حال غياب رئيس اللجنة يق

 باختيار رئيس للجنة ل لب االجتماعي

6-The committee meeting shall be valid only if a minimum of 

(2) of the members or the half of the members (whichever is 

more) attend, whether personally, via a conference call or 

any other communication mean, which allows all 

participants to listen to each other. In the event of the 

committee chairman absence, the members attending shall 

elect a committee chairman for that meeting. 

اجتمااااعاااات خالل العاااام  ساااااااااااااااتتقااال اجتمااااعاااات اللجناااة عن  أال يجاااب  -7

تماعات خاصة للجنة في أي وقت يراه املجلس أو الواحدي يجوز عقد اج

ي
 
 رئيس اللجنة أو غالبية أعضاء اللجنة ضروريا

7-Committee meetings may not be less than six during one 

year. Special meetings of the committee may be convened, at 

any time, the Board, the committee chairman or the member 

majority thinks that is necessary. 

عضااااااااااااو اللجناة أن ينياب عناه عضااااااااااااو اللجناة الباديال املعين من مجلس ل -8

اإلدارة له ا الخصاااول في حضاااور اجتماعات اللجنة والتصاااويت لثالثة 

 اجتماعات فقطي 

8-A member of the Committee may delegate an alternative 

committee member appointed by the Board for such purpose 

to attend committee meetings and vote for only (3) meetings.  

إذا تخلف عضاااااااااااو اللجنة دون ع ر مقبول عن حضاااااااااااور ثالث جلسااااااااااات  -9

ي
 
 متتالية يعتبر مستقيال

9-If a committee member fails to attend three consecutive 

meetings  without an acceptable excuse, he shall be 

considered resigned. 

يحق لرئيس اللجنة إذا لزم األمر دعوة أي من أعضاااااء مجلس اإلدارة أو  -10

لجنااااة املراجعااااة أو لجنااااة إدارة املخاااااطر أو اإلدارة التنفياااا يااااة لحضااااااااااااور 

 تماعات اللجنةياج

10-If necessary, the Committee Chairman shall be entitled to 

invite any of the Board members, Audit Committee, Risk 

Management Committee or the Executive Management to 

attend the Committee meetings. 

تماعات اللجنة يقوم أمين سر اللجنة بإعداد محضر لكل من اج -11

لتوثيق أعمالهاي وبعد قيام أعضاء اللجنة بمراجعة املحضر وابداء 

عليه  واملصادقةاملالحظات عليه  يتم وضع املحضر بصيغته النهائية 

11-All minutes of the committee meetings shall be prepared 

by the committee secretary in order to document the works 

thereof. After the committee members review the minutes 
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املجلس لحفظه بشكل دائم في  من جميع األعضاء وإرساله إلى أمين سر 

  جل محاضر اجتماعات الشركةي

and make observations with regard to it, the minute shall be 

adopted in its final version, and be ratified by all members. 

The Board Secretary shall, then, keep it permanently in the 

minutes register of the Company meetings. 

تصااااااااااادر قرارات اللجنة بأغلبية األعضااااااااااااء الحاضااااااااااارين وتثبت قراراعها في  -12

محاااااضاااااااااااار يوقعهااااا رئيس اللجنااااة ووااااافااااة أعضاااااااااااااااائهااااا الحاااااضاااااااااااارين لتلااااب 

 االجتماعاتي

12-The committee’s decisions shall be issued by the majority 

of the members present, and its decisions are recorded in 

minutes signed by the committee’s chairman and all its 

members present at those meetings. 

 In the event of equal votes, the party with whom the-13 في حال تساوي األصوات ير ح الجانب ال ي صوت معه رئيس اللجنةي -13

Chairman of the Committee voted shall prevail. 

ال يمتلب أمين سااااااااااار اللجنة )في حال وان أمين السااااااااااار ليس من أعضااااااااااااء  -14

 اللجنة( حق التصويت على قراراعهاي

14-The Secretary of the Committee (if the Secretary is not a 

member of the Committee) may not have the right to vote on 

its decisions. 

ترفع اللجنة توصااااااااااااياعها وقراراعها إلى مجلس اإلدارة خالل مدة ال تتعدى  -15

تاااااااريخ انعقاااااااد اجتماااااااع مجلس اإلدارة التااااااالي الجتماااااااع اللجنااااااة وذلااااااب 

 العتمادهاي

15-The committee shall submit its recommendations and 

resolutions to the Board of Directors during a period not 

exceeding the date of convening the the Board of Directors 

meeting following the committee meeting in order to be 

approved. 

Article (48): Role and Functions of the Executive Committee اللجنة التنفي ية دور ومهامواألربعون:  ثامنةاملادة ال  

يتوجب أن تبق  سااااااااااااياسااااااااااااات واجراءات اللجنة مرنة بما يساااااااااااامح لها بالقيام 

بواجباعها ومساااااااااؤولياعها والتعامل مع الظرو  املختلفة وتقلبات األوضااااااااااع في 

 .بيئة األعمال والتفاعل معها واالستجابة لها بشكل أمثل

The Committee's policies and procedures shall remain 

flexible in order to enable it to carry out its duties and 

responsibilities and to deal with, interact with and respond 

optimally to different circumstances and fluctuations in the 

business environment. 

ملهام التالية ضااامن مساااؤوليات اللجنة  ويجب على اللجنة تندرج الواجبات وا

أداء ه ه الواجبات بما يتماشاااااةى مع القوانين واألنظمة واللوائح الصاااااادرة عن 

البنب املركزي الساااااااااعودي هيئة الساااااااااوق املالية وأي جهة رقابية أو تشاااااااااريعية 

 .أخرى 

The following duties and functions are the responsibility of 

the Committee. The Committee shall perform these duties in 

accordance with the laws and regulations of SAMA, CMA and 

any other regulatory or legislative body. 



 

 

 

 

 

 

 BCIC 95 of 246شركة بروج للتأمين التعاوني       

 

تطوير واقتراح الخطط االسااااااااااااتراتيجيااة التي تعكس أهاادا  الشااااااااااااركااة  -1

  .افقة عليهاطويلة املدى وعرضها على مجلس اإلدارة للمو 

1-Develop and propose strategic plans that reflect the 

company's long-term objectives and submit them to the 

Board for approval.  

 .Update strategic plans periodically-2 .تحديث الخطط االستراتيجية بشكل دوري -2

 Review the capital structure policy and recommend it to-3 .بها ملجلس اإلدارة مراجعة سياسة هيكل رأس املال والتوصية -3

the Board. 

التااأكااد من تطبيق االسااااااااااااتراتيجيااات والسااااااااااااياااساااااااااااااات واللوائح االداريااة  -4

واملالية املوافق عليها من قبل املجلس واقتراح أي تعديالت الزمة عليها 

 .أو تطويرها حسب الحاجة

4-Ensure that the administrative and financial strategies, 

policies and regulations approved by the Board are 

implemented, and suggest any necessary amendments 

thereto or develop them as needed. 

اعها منتج االشاااااااااااارا  على تنفي  البرامت التسااااااااااااويقية للشااااااااااااركة وتطوير  -5

 .ات العالقة في األسواق املحلية والعامليةومتابعة التغيرات ذ

5-Supervise the implementation of the company's marketing 

programs, develop its products, and follow up on relevant 

changes in the local and international markets. 

لي ومراجعااااة مراجعااااة معااااايير اإلدارة لتقييم برامت اإلنفاااااق الرأساااااااااااامااااا -6

وتقديم املشااااااااااورة ملجلس اإلدارة بشااااااااااأن برنامت النفقات الرأساااااااااامالية 

 .واالشرا  على تنفي  امليزانيات التقديرية واملصاريف الرأسمالية

6-Review management standards for evaluating capital 

expenditure programs, review and advise the Board on the 

capital expenditure program, and supervise the 

implementation of discretionary budgets and capital 

expenditures. 

مراقبااة النتااائت املاااليااة والتشااااااااااااغيليااة ومقااارنتهااا بااالخطط املوضااااااااااااوعااة  -7

 .واملوازنة التقديرية

7-Monitor and compare financial and operational results 

with established plans and estimated budget. 

اعتماد الدخول في مشااااااريع جديدة بعد دراساااااتها والتأكد من الجدوى  -8

 .االقتصادية

8-Approve entering into new projects after consideration 

and economic feasibility. 

 Ensure that there’s an efficient and effective executive-9 .التأكد من وجود إدارة تنفي ية ذات كفاءة وفاعلية -9

management. 

 Provide support and assistance to the Managing Director-10 .تقديم الدعم واملساندة لعضو مجلس اإلدارة املنتدب أو املدير العام -10

or the General Manager. 

م مساااااااااااااااناادة املاادير العااام في االشاااااااااااارا  على األعمااال الروتينيااة وتقاادي -11

  .العون في ذلب

11-Support the Director General in supervising the routine 

work and provide assistance therein.  

 Make sure that the concerned departments have-12  .التأكد من قيام اإلدارات املعنية بواجباعها والتزاماعها -12

implemented their duties and obligations.  
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متاااابعاااة التقاااارير الواردة من إدارة االلتزام واملراجع الاااداخلي واملراجع  -13

الخاااارجي وتوصااااااااااااياااات لجناااة املراجعاااة املتعلقاااة بهااا ه التقاااارير ومتاااابعاااة 

  .التنفي ية للمالحظات الواردة فيهاتنفي  التوصيات ومعالجة اإلدارة 

13-Follow up with the reports received from the Compliance 

Department, Internal Auditor and External Auditor and the 

recommendations of the Audit Committee relating to these 

reports, follow-up on the implementation of the 

recommendations and the executive management's 

handling of the observations contained therein.  

متاااااابعاااااة التقاااااارير الواردة من إدارة املخااااااطر وتوصااااااااااااياااااات لجناااااة إدارة  -14

املخاااطر املتعلقااة بهاا ه التقااارير ومتااابعااة تنفياا  التوصاااااااااااايااات ومعااالجااة 

  .فيهااإلدارة التنفي ية للمالحظات الواردة 

14-Follow up with the reports received from the Risk 

Management Department and the recommendations of the 

Risk Management Committee related to such reports, and 

follow up on the implementation of the recommendations 

and the Executive Management's handling of the 

observations contained therein.  

دراساااااة األنظمة واالجراءات الداخلية وتقديم التوصااااايات بالتعديل أو  -15

 .بالتطوير

15-Study internal systems and procedures and make 

recommendations for amendment or development. 

شااااااااااااتمااال على مالحظاااات إعاااداد تقرير ربع ساااااااااااانوي إلى مجلس اإلدارة ي -16

وتوصاااااااااااايااات اللجنااة حول مسااااااااااااتوى األداء وماادى التزام وااافااة الجهااات 

باألنظمة والساااااياساااااات التي أقرها مجلس اإلدارة  وتقديم التوصااااايات 

  .بشأ ها

16-Prepare a quarterly report to the Board containing the 

observations and recommendations of the Committee on the 

level of performance and compliance of all bodies with the 

regulations and policies approved by the Board, and make 

recommendations thereon.  

 Submit a report, by the Committee Chairman, to the-17 .على رئيس اللجنة رفع تقرير للمجلس بأي قضية هامة -17

Board regarding any important issue. 

تقييم الساااااااااااايااااااساااااااااااااااااات وإجراءات العمااااال والتعاااااديالت عليهاااااا وتقاااااديم  -18

 اإلدارةيالتوصيات بخصوصها ملجلس 

18- Evaluate policies, work procedures and 

amendments thereto, and make recommendations 

regarding them to the Board. 

Article (48): Executive Committee Powers واألربعون: صالحيات اللجنة التنفي ية ثامنةاملادة ال  

 The committee powers صالحيات اللجنة

وي تتمكن اللجنااااة من القيااااام بمهااااامهااااا ومساااااااااااائولياااااعهااااا  يتوجااااب على مجلس 

 من صالحياته ومنها ما يلي
 
 :اإلدارة تفويضها جزءا

In order to carry out its functions and responsibilities, the 

Board shall delegate part of its powers, including: 
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إمكانية الوصااااااااول إلى/ الحصااااااااول على املعلومات التي تحتاجها اللجنة  -1

 .في عملها سواء  من داخل الشركة أو اي جهة أخرى خارج الشركة

1-Accessing/obtaining information required by the 

committee regarding its work, whether inside the company 

or any other agency outside the company. 

دعوة أي من منسااااااااااااوبي الشااااااااااااركة أو املتعاقدين معها ومن في حكمهم  -2

على اختال  معااامالعهم أو مكااانتهم لالسااااااااااااتجااابااة لطلبااات اللجنااة متى 

 .تطلب األمر ذلب

2-Inviting any of the company's employees or contractors 

and equivalents at all transactions or positions to respond 

the committee requirements, whenever required. 

أن تطلااب أي إيضااااااااااااااح أو بيااان من أعضااااااااااااااء مجلس اإلدارة أو اإلدارة  -3

 .التنفي ية فيما يتعلق بمهام اللجنة

3-Requesting any clarification or statement from the Board 

members or the executive management regarding the 

committee functions. 

 وواااافاااةاالتصااااااااااااااال املبااااشاااااااااااار بمجلس اإلدارة واإلدارة العلياااا واملوظفين  -4

 اللجان في شركة بروج

4-Directly contacting with the Board of Directors, the senior 

management, staff and all committees at BCIC. 

االساااتعانة بمن تراه من الخبراء أو االساااتشااااريين املختصاااين من داخل  -5

الشااااااااااااركاة أو من خاارجهاا لتقاديم الرأي واملشااااااااااااورة في األمور الفنياة أو 

 .غيرها املتعلقة بأعمال اللجنة

5- seeking help from experts and specialized advisors inside 

or outside the company to provide opinions and advices  in 

technical  issues or others related to the work of the 

Committee. 

تلتزم اللجنااة بااالقيااام بااأي أنشااااااااااااطااة أخرى تتوافق مع هاا ا امليثاااق وشااااااااااااهااادة 

بما به  حسااالتأساايس املعدلة للشااركة  والنظام األساااوااةي  والقانون املعمول 

 ويتم إعطاااء اللجنااة صااااااااااااالحيااة 
 
 أو مناااساااااااااااابااا

 
تراه اللجنااة أو املجلس ضااااااااااااروريااا

التفاااعاال املباااشاااااااااااار والتااام مع مجلس الشااااااااااااركااة وإدارعهااا حساااااااااااابمااا تراه اللجنااة 

 ألداء واجباعها بموجب ه ا امليثاق
 
 .ضروريا

The committee shall undertake any other activities 

consistent with such Charter, the amended Certificate of 

Incorporation of the Company, the articles of association and 

the applicable law, as deemed necessary or appropriate by 

the Commission or the Board. The Commission shall be 

empowered to interact directly and fully with the Board of 

Companies and its departments as the Commission deems 

necessary in the performance of its duties according to such 

Charter. 

 Limits of the Committee's Powers حدود صالحيات اللجنة

 The Executive Committee does not have any of the following :ال تملب اللجنة التنفي ية أي من الصالحيات التالية

powers: 

 .Amending the articles of association -1 .تعديل عقد التأسيس -1

 . Amending or canceling the articles of association -2 .تعديل أو إلغاء النظام األساوةي -2

 .Concluding an acquisition or merger agreement -3 .إبرام اتفاقية استحواذ أو دمت -3
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إبداء الرأي أو االقتراح للمساااهمين حول بيع  تبادل  أو تأجير جزء أو  -4

 .وامل أصول وممتلكات الشركة

4- Expressing an opinion or proposal to shareholders 

regarding selling, exchanging, or leasing part or all of the 

company's assets and property. 

إبداء الرأي أو االقتراح للمساهمين بتصفية الشركة أو إيقا  تصفية  -5

 .الشركة

5- Expressing an opinion or suggestion to the shareholders 

to liquidate the company or stop the liquidation of the 

company. 

 .Approving issuing the shares -6 .املوافقة على اصدار األسهم -6

 .Declaring Dividends -7 .إعالن توزيع االرباح -7

تحااااديااااد رواتااااب ومنااااافع أعضااااااااااااااااء مجلس اإلدارة أو اللجااااان أو رئيس  -8

 .املجلس  العضو املنتدب أو املدير العام

8- Determining the salaries and benefits of the Board 

members, the committees or the Chairman of the Board, the 

managing director or the General Manager. 

خلق شااااااااااااواغر أو تعبئاااة منااااصااااااااااااااب في مجلس اإلدارة أو لجاااان مجلس  -9

 .اإلدارة

9- Creating vacancies or filling positions in the Board or its 

committees. 

 .Amending or canceling previous  Board’s decisions -10 .تعديل أو إلغاء قرارات سابقة ملجلس اإلدارة -10

تعيين أو اختيااااار ماااادير االلتزام أو ماااادير املراجعااااة الااااداخليااااة وتحاااادياااد  -11

 .روات هم أو املميزات املمنوحة لهم

11- Appointing or selecting the compliance manager or the 

director of internal audit and determining their salaries or the 

granted benefits. 

رهن أصاااااول الشاااااركة أو تكبد ديون أو التزامات طويلة األمد نيابة عن  -12

 .الشركة

12- Mortgaging company assets or incurring long-term 

debts or obligations on behalf of the company. 

 Approving the work plan of the internal auditor or -13  خارجياملوافقة على خطة عمل املراجع الداخلي أو املراجع ال -13

external auditor  

Article (49): Executive Committee reports اللجنة التنفي ية ة واألربعون: تقارير تاسعاملادة ال  

  تشااااااااااااتمال على ساااااااااااانوياة للمجلسيجاب على اللجناة تقاديم تقاارير ربع  -1

لكعمااااال التي قاااااماااات بهااااا وعلى  ملحااااة عااااامااااة عن أنشااااااااااااطتهااااا وملخص

مالحظات وتوصاااااااااااايات اللجنة حول مسااااااااااااتوى األداء ومدى التزام وافة 

الجهات في الشااااااركة باألنظمة والسااااااياسااااااات التي أقرها مجلس اإلدارةي 

 أن تقدم ملجلس اإلدارة توصاااااياعها لكي يقوم 
 
ويجب على اللجنة أيضاااااا

 .املجلس باملصادقة عليها

1- The Committee shall submit quarterly reports to the 

Board, including an overview of its activities, a summary of 

its work and the observations and recommendations of the 

Committee on the level of performance and compliance by 

all parties of the company with the regulations and policies 

approved by the Board. The committee shall also submit its 

recommendations to the Board for approval. 
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 Submitting the minutes of the Executive Committee -2 .رفع محاضر اجتماعات اللجنة التنفي ية إلى مجلس اإلدارة -2

meetings to the Board. 

الرغبة يمكن للجنة تقديم تقرير ساانوي مختصاار إلى الجمعية في حال  -3

 العمومية عن نشاط اللجنة خالل العام املاليي

3- In case the Committee is willing to submit a brief annual 

report to the General Assembly on the activity of the 

Committee during the financial year. 
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 Chapter (3): Charter of the Nomination and الترشيحات واملكافآتالثالث: ميثاق لجنة  الفصل

Remuneration Committee 

 Article (50): Formation Rules of the Nomination and   الترشيحات واملكافآتقواعد تشكيل لجنة ون: خمساملادة ال 

Remuneration Committee  

بقرار من مجلس إدارة الشااااااااااركة من غير أعضاااااااااااء مجلس تشااااااااااكل اللجنة  -1

اإلدارة التنفياا يين  ويجااب أن تتكون من ثالثااة أعضااااااااااااااء على األقاال وأال 

يزيد عدد أعضاااءها عن خمسااة  على أن تحتوي على عضااوان مسااتقالن 

 على األقلي

1- The committee shall be formed from among the 

non-executive members of the company’s Board by 

the latter decision. It shall be composed of at least (3) 

members and a maximum of (5) members, provided 

that the committee contains (2) independent 

members, at least. 

جنة من أعضاااااااااء اللجنة  على أن يكون من أعضاااااااااء  -2
ر
 لل

 
يتم اختيار رئيسااااااااا

  وال يمكن أن يرأس ه ه اللجنة رئيس مجلس دارة املساااااااتقليناإل مجلس 

 اإلدارةي

2- The committee chairman shall be elected from 

among the committee members, provided that such 

chairman shall be an independent member of the 

Board, and the Board’s chairman may not chair this 

committee. 

تقوم اللجنة باختيار أمين ساااااااااااار من بين أعضااااااااااااائها يتولى األعمال اإلدارية  -3

 للجنةي

3- The committee shall elect a secretary from 

among its members, in order to handle the committee 

administrative works. 

 Article (51): Selection Controls of the  Nomination and الترشيحات واملكافآت : ضوابط اختيار أعضاء لجنةالحادية والخمسون املادة 

Remuneration Committee Members  

 Upon selecting the  Nomination and Remuneration :عند اختيار عضو لجنة الترشيحات واملكافآت  يجب مراعاة ما يلي

Committee  member, the following shall be taken into 

account: 

 على شهادة بكالوريوس أو ما يعادلها من خبرة -1
 
 Each member shall obtain a bachelor's degree or -1 .أن يكون العضو حاصال

an equivalent experience. 

 في األعمال  -2
 
عدم وجود مصاالحة مباشاارة أو غير مباشاارة للعضااو شااخصاايا

 .والعقود التي تتم لحساب الشركة

2- Lack of a direct or indirect interest regarding the 

nominated member in the business and contracts 

made for the company's account. 

 Each member shall know about the insurance -3 .أن يكون لدى العضو دراية عن نشاط التأمين -3

activity. 
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ى مالئم من املعرفة بإدارة الشاااااااااؤن املالية أن يكون لدى العضاااااااااو مساااااااااتو  -4

 .وباألمور التي تتعلق بالترشيحات واملكافآت

4- Each member shall have an appropriate level of 

knowledge of the financial management and the 

nomination and remuneration issues. 

 له في أي قرضي أال  -5
 
 من الشركة أو أن تكون الشركة ضامنا

 
 Each member may not be a borrower from the -5 يكون مقترضا

company and the company is not its guarantor in 

respect of any loan. 

 Article (52): Procedures of the Nomination and : إجراءات اجتماعات لجنة الترشيحات واملكافآتالثانية والخمسون املادة 

Remuneration Committee Meetings  

 ويصاادر   هائتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسااها أو من عدد اثنين من أعضااا -1

القرار باااااملوافقااااة على عقااااد االجتماااااع إذا وافق عليااااه كتااااابااااة اثنااااان من 

 اللجنةي  أعضاء

1- The committee shall be convened by its 

chairman or (2) members invitation. If (2) of the 

committees members agree in writing to the meeting 

convening, a convening meeting decision shall be 

issued.  

 سااااااااااامعية وساااااااااااائل أي اساااااااااااتعمال طريق عن االجتماع إجراءللجنة  يمكن -2

 يواالسماع االستماع عضو  ول خاللها يستطيع

2- The committee may convene such meeting 

using any audio means, which through the member 

can listen and talk. 

 األعضاااااااااااءإلى  وإرساااااااااااله األعمال جدول  بتحضااااااااااير  اللجنة ساااااااااار  أمين يقوم -3

 5يااة )على األقاال واااف ةوتوجيااه الاادعوات لحضااااااااااااور االجتماااعااات قباال فتر 

  يكون  أن على  (اجتماااااااعأيااااااام قباااااال واااااال 
 
بااااااالوثااااااائق واملرفقااااااات  معززا

من دراسااااااااااااااااة املوضااااااااااااوعااااات  عضاااااااااااااااااءواملعلومااااات الالزمااااة والتي تمكن األ 

 املطروحة واتخاذ القرارات املناسبةي

3- The committee secretary shall prepare and send 

the agenda to the members and send such invitations 

for attending meeting, a sufficient period ahead (a 

minimum of (5) days before each meeting), provided 

that such agenda shall be supported with documents, 

attachments and necessary information that enable 

the members to study the proposed subjects and take 

appropriate decisions. 

 والتوصاااااااايات واملالحظات املناقشااااااااات بتدوين اللجنة ساااااااار  أمين يقوم كما -4

للتوقيع عليه خالل  لكعضااااااء وارسااااااله اجتماع ول محضااااار  في والقرارات

حيث يتم االحتفا  باألصل في  جل  اجتماع من تاريخ ول  عملأسبوع 

ألمين سااااار مجلس االدارة ليتم  محاضااااار اللجنة  ويتم ارساااااال نساااااخة منه

 حفظه في  جالت مجلس االدارةي 

4- The committee secretary shall record 

discussions, notes, recommendations and decisions 

in each minutes of meetings, and sending it to the 

members for signing within a business week as of 

each meeting date. The original shall be maintained 

in the committee record of minutes. A copy shall be 
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sent to the Board secretary, in order to be maintained 

in the records of the Board of Directors.  

  :The committee shall convene as follows -5 : اآلتي النحو  على اللجنة تجتمع -5

 وواجبات مهام وأية اللجنة أعمال ملناقشاةنصاف سانوي  اجتماع 

 يعالقة

A semi-annual meeting shall be held to discuss 

the committee works, any suspended tasks and 

duties. 

 بالترشااااااااااايح  للجمعية العامة للتوصااااااااااايةول ثالث سااااااااااانوات  اجتماع

 للسياسات واملعايير املعتمدةي
 
 لعضوية املجلس وفقا

A triennial meeting shall be convened to 

recommend the general assembly to nominate for 

the Board membership per policies and adopted 

standards. 

 فعور اإلدارة  مجلس هيكاااال ملراجعااااةواااال ثالث ساااااااااااانوات  اجتماااااع 

 يمكن التي التغييرات شاااااااااااااااااأن فيللجمعياااااة العااااااماااااة  التوصااااااااااااياااااات

 يإجراؤها

A triennial meeting shall be held to review the 

structure of the Board of Directors and submit 

recommendations to the general assembly in respect 

of changes that may be made. 

 املكااافااآت وهيكاال سااااااااااااياااساااااااااااااة لوضااااااااااااع ساااااااااااانوات ثالث واال اجتماااع 

 ار وكب عنه املنبثقة واللجان اإلدارة مجلس ألعضااااااااء والتعويضاااااااات

 يالتنفي يين

A triennial meeting shall be held to develop the 

policy and structure of remunerations and 

compensations for the Board members, committees 

emanating from it and senior executives. 

 بةاملناس املهارات من املطلوبة االحتياجات ملراجعة سنوي  اجتماع 

 واملؤهالت للقاااااادرات وصااااااااااااف وإعااااااداد اإلدارة مجلس لعضااااااااااااويااااااة

 يللعضوية

An annual meeting shall be convened to review 

the required requirements in respect of appropriate 

skills for the Board of Directors and develop the 

capacity description and the membership 

qualification. 

 موعد املساااااتقلين األعضااااااء اساااااتقاللية من للتأكد سااااانوي  اجتماع 

 يمصالح تضارب أي وجود

An annual meeting shall be held to ensure the 

independent members’ independence and the lack of 

the interest conflict. 

6-  
 
تجتمع لجنة الترشيحات واملكافآت بصفة دورية على األقل مرتين سنويا

 إلنجاز واجباعها ومسااااؤولياعهاي يجوز عقد 
 
 أو ضااااروريا

 
 ملا تراه مناساااابا

 
وفقا

اجتماااعااات خاااصاااااااااااااة للجنااة في أي وقاات يراه املجلس أو رئيس اللجنااة أو 

ي ويجوز لندارة التنفي ية أن تطلب من غالبية أعضاااااااااااء 
 
اللجنة ضااااااااااروريا

6- The nomination and remuneration committee 

shall periodically be held, at least twice a year, and as 

deemed proper or necessary, to complete its duties 

and responsibilities. Special meetings of the 
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املجلس أو من رئيس اللجناااة الااادعوة لعقاااد اجتمااااع خاااال للجناااةي كماااا 

يجوز عقد اجتماعات مشااااااتركة مع اللجان األخرى أو األقسااااااام واالدارات 

 وغيرها للتنسيق بخصول املواضيع املشتركةي

committee may be held, at any time, the Board, the 

committee chairman or the member majority thinks 

that is necessary. Upon a request by the executive 

management, the Board or the committee chairman 

shall call for a committee meeting convening. In 

addition, joint meetings may be held with other 

committees, divisions, departments, etc. to 

coordinate common issues. 

 إال إذا حضاااااااااااره اثنين من األعضااااااااااااء أو  -7
 
ال يكون اجتماع اللجنة صاااااااااااحيحا

 أو عبر املكاملات 
 
نصف عدد األعضاء )أيهما أكثر( على األقل إما شخصيا

الهااااااتفياااااة الجمااااااعياااااة أو وساااااااااااااااااائااااال االتصاااااااااااااااااال األخرى التي تتيح لجميع 

األشااااااااااخال املشاااااااااااركين في االجتماع سااااااااااماع بعضااااااااااهم البعضي وفي حال 

جنة ل لب غ
ر
ياب رئيس اللجنة يقوم األعضاااااااااااااء الباقون باختيار رئيس لل

 االجتماعي

7- The committee meeting shall be valid only if a 

minimum of (2) of the members or the half of the 

members (whichever is more) attend, whether 

personally, via a conference call or any other 

communication mean, which allows all participants 

to listen to each other. In the event of the committee 

chairman absence, the members attending shall elect 

a committee chairman for that meeting. 

 Each committee member shall personally attend -8 ت اللجنةيال يجوز لعضو اللجنة أن ُينيب عنه غيره في حضور اجتماعا -8

the committee meetings. 

ف عضااااااااااااو اللجنة دون ع ر مقبول عن حضااااااااااااور ثالث جلسااااااااااااات  -9
ر
إذا تخل

ي
 
 متتالية ُيعتبر مستقيال

9- If a committee member is absent, without a 

reasonable excuse, from attending (3) consecutive 

sessions, it shall consider to be resigned. 

واملكااااافااااآت إذا لزم األمر دعوة أي من  لجنااااة الترشاااااااااااايحاااااتيحق لرئيس  -10

أعضاااااااااااااء مجلس اإلدارة أو لجنة املراجعة أو اإلدارة التنفي ية لحضااااااااااااور 

 اجتماعات اللجنةي

10- The nomination and remuneration committee 

chairman is entitled, if necessary, to invite any of the 

Board members, the audit committee or the 

executive management to attend committee 

meetings. 

يقوم أمين سااار اللجنة بإعداد محضااار لكل من اجتماعات اللجنة لتوثيق  -11

الحظات أعمالهاي وبعد قيام أعضاااااااااااء اللجنة بمراجعة املحضاااااااااار وإبداء امل

عليه  يتم وضااااااااع املحضاااااااار بصاااااااايغته النهائية واملصااااااااادقة عليه من جميع 

إلى أمين سااااااار املجلس لحفظه بشاااااااكل دائم في  اااااااجل  وإرساااااااالهاألعضااااااااء 

 محاضر اجتماعات الشركةي

11- All minutes of the committee meetings shall be 

prepared by the committee secretary in order to 

document the works thereof. After the committee 

members review the minutes and make observations 

with regard to it, the minute shall be adopted in its 
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definite version, and be ratified by all members. The 

Board Secretary shall, then, keep it permanently in 

the minutes register of the Company meetings. 

تصااااااااااادر قرارات اللجنة بأغلبية موافقة األعضااااااااااااء الحاضااااااااااارين )وال يجوز  -12

التصااااااااااااويااات بااااإلنااااباااة( وتثبااات قراراعهاااا في محااااضاااااااااااار يوقعهاااا رئيس اللجناااة 

 واألعضاء الحاضرين وأمين سر اللجنةي 

12- The committee decisions shall be issued by the 

attended member majority (the proxy voting is 

prohibited), and its decisions shall be recorded in 

minutes signed by the committee chairman, the 

attended members and the committee secretary.  

 In the case of equal votes, the chairman of the -13 في حال تساوي األصوات ير ح الجانب ال ي صوت معه رئيس اللجنةي -13

Committee shall have the casting vote. 

ترفع اللجنة توصااااااااااااياعها وقراراعها إلى مجلس اإلدارة )وال ي بدوره يرفعها  -14

للجمعياااة العااااماااة(  خالل مااادة ال تتعااادى تااااريخ انعقااااد اجتمااااع مجلس 

 اإلدارة التالي الجتماع اللجنة وذلب العتمادهاي

14- The committee shall submit its 

recommendations and decisions to the Board of 

Directors (which submits them to the general 

assembly), within a period that may not exceed the 

convening date of the Board of Directors meeting 

following the committee meeting, in order to be 

adopted. 

 Article (53): Role and tasks  of the Nomination and لجنة الترشيحات واملكافآت ومهام  دور : الثالثة والخمسون املادة 

Remuneration Committee 

يتعين على لجنة الترشااااااايحات واملكافآت توصاااااااية املجلس حول املساااااااائل املتعلقة 

 :وبشكل خال ما يليبالترشيحات واملكافآت 

The nomination and rumination committee shall submit 

recommendations to the Board to the nomination and 

remuneration issues, particularly the following: 

 Nomination tasks مهام تتعلق بالترشيحات

اإلدارة واإلدارة اقتراح ساااااااياساااااااات ومعايير واضاااااااحة للعضاااااااوية في مجلس  -1

  .التنفي ية

1- Proposing clear policies and standards for the 

Board of Directors and the executive management 

membership.  

التوصااااااااااية ملجلس اإلدارة بترشاااااااااايح أعضاااااااااااء فيه وإعادة ترشاااااااااايحهم وفقا  -2

 سبقتللسياسات واملعايير املعتمدة  مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص 

 .ادانته بجريمة مخلة

2- Recommending to the Board of Directors to 

nominate and re-nominate members amongst it in 

accordance with deliberate policies and standards, 

taking into account the non-nomination of any 
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person who has already been convicted of a crime 

that violates honor and honesty. 

 Specifying the required capabilities and -3 .تحديد القدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية اإلدارة التنفي ية -3

qualifications for the executive management 

membership. 

إجراء تحااادياااد القااادرات واملؤهالت املطلوباااة لعضااااااااااااوياااة املجلس ولجااااناااه و  -4

مراجعاااة ساااااااااااانوياااة لالحتيااااجاااات الالزماااة من املهاااارات الواجاااب توافرهاااا في 

املجلس ولجااانااه  عالوة على تحااديااد الوقاات الاا ي يلزم أن يخصااااااااااااصااااااااااااااه 

 .األعضاء ألعمال املجلس وأعمال اللجان

4- Specifying the required capabilities and 

qualifications for the membership of the Board and 

its committees, conducting an annual review of the 

requirement of necessary skills for the membership 

of the Board and its committees and specifying the 

time allocated by the members for the works of the 

Board and its committees. 

علومات عن مؤهالت ومهارات أعضاااااااااااااء االحتفا  بسااااااااااااجل يحتوي على م -5

املجلس بهاااد  التعر  على املهاااارات اإلضاااااااااااااااافياااة املطلوباااة لتفعيااال دور 

 .املجلس وقيامه بمهامه ومسؤولياته

5- Maintaining a record containing information on 

qualifications and skills of the Board members to 

recognize the required additional skills, aiming to 

activate the Board role, and the fulfillment of its tasks 

and responsibilities. 

تقييم ومراجعاة هيكال مجلس اإلدارة ولجااناه واإلدارة التنفيا ياة وتقاديم  -6

 .التوصيات حول أية تغييرات مقترحة

6- Assessing and reviewing the Board of Directors 

structure, its committees and the executive 

management, and providing recommendations on 

any proposed changes. 

التحقق بشااااااكل ساااااانوي من اسااااااتقالل األعضاااااااء املسااااااتقلين  والتأكد من  -7

 فيما يتعلق بإشااااااغال العضااااااو 
 
عدم وجود أي تعارض مصااااااالح خصااااااوصااااااا

 .عضوية مجالس إدارة شروات أخرى 

7- Annually verifying the independence of  

independent members and ensuring the lack of 

interest conflict, particularly regarding the member 

occupation of the Board of Directors of other 

companies. 

وضاااااااااااع وصاااااااااااف وظيفي لكعضااااااااااااء التنفي يين واألعضااااااااااااء غير التنفي يين  -8

 .عضاء املستقلين وكبار التنفي يينواأل 

8- Developing a job description for the executive, 

non-executive and independent members and senior 

executives. 
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وضع السياسة واإلجراءات املتعلقة باإلحالل والتعاقب الوظيفي في حال  -9

لتنفياااا ي وكبااااار شااااااااااااغور مركز أحااااد أعضااااااااااااااااء مجلس اإلدارة أو للرئيس ا

أعضااااااااااااااااااء اإلدارة العليااااااا  ومراقبااااااة تطبيق خطط وإجراءات التعاااااااقااااااب 

 .الوظيفي لهم

9- Developing a replacement and succession 

policy and procedure, in the event of the vacancy of a 

Board member or the CEO and senior management 

members and monitoring the implementation of the 

succession plans and procedures. 

تقييم أداء أعضااااااااااااااااء املجلس ولجااااناااه بشااااااااااااكااال دوري  وتحااادياااد جواناااب  -10

الضااااااااااااعف والقوة في مجلس اإلدارة  واقتراح الحلول ملعااالجتهااا بمااا يتفق 

 مع مصلحة الشركة

10- Periodically assessing the performance of the 

Board and its committees, specifying weaknesses and 

strengths of the Board of Directors and proposing 

addressing solutions in accordance with the 

company’s interest. 

 Recommending on the appointment and -11  .التوصية فيما يخص تعيين وإعفاء أعضاء اإلدارة العليا -11

dismissal of the top management members.  

اإلشاااااااااااارا  على البرنااااامت التعريفي والتاااادريااااب الاااادوري ألعضااااااااااااااااء مجلس  -12

 .اإلدارة

12- Overseeing the introduction program and the 

periodical training for the Board members. 

تزويد ولر عضااااااااااااو بخطاب تعيين يحدد مهامه ومساااااااااااائولياته إضااااااااااااافة إلى  -13

شاااااااااااااااملااة عن أعمااال الشااااااااااااركااة وخططهااا اإلسااااااااااااتراتيجيااة وعن معلومااات 

 .األنظمة واللوائح ذات العالقة

13- Providing each member with a letter of 

appointment specifying its duties and 

responsibilities, in addition to comprehensive 

information about the company's business and 

strategic plans, and the relevant laws and regulations. 

 Remuneration tasks مهام تتعلق باملكافآت

إعداد ساااياساااة واضاااحة ملكافآت أعضااااء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن  -1

 
 
املجلس واإلدارة التنفيااااا ياااااة  ورفعهاااااا إلى مجلس اإلدارة للنظر فيهاااااا تمهيااااادا

 تنفي ها وأناإلفصااااااااااااح عنها  والتحقق من العتمادها من الجمعية العامة  و 

جميع مستويات وفئات املوظفين سواء وانوا متفرغين  السياسة تشمله ه 

 :أو متعاقدين  وأ ها تغطي بحد أدن  الجوانب األتية

1- Developing a clear remuneration policy for the 

Board members, committees emanating from the 

Board and the executive management, submitting it 

to the Board of Directors for reviewing in preparation 

to be adopted by the general assembly, and verifying 

its implementation and inclusion of all levels and 

classes of employees, whether they have full or part 

time jobs, and it covers the minimum of the following 

aspects: 
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أهاادا  خطااة واملكااافااآت والتعويضاااااااااااااات )مع التركيز على تعزيز اإلدارة الفاااعلاة  يأ

 .للمخاطر وتحقيق سالمة واستقرار الوضع املالي للشركة(

A. Remuneration and compensation plan objectives 

(together with focusing on the effective risk 

management, safety achievement and the company’s 

financial position stability) 

هيكاااال نظااااام املكااااافااااآت والتعويضاااااااااااااااات )بمااااا في ذلااااب املحااااددات الرئيساااااااااااايااااة  يب

 للتعويضات وتوافقها مع درجة املخاطرة  التي(

B.. Remuneration and compensation system 

structure (including the main determinants of 

compensations and its compatibility with the risk 

level, etc.) 

محددات عناصااااار املكافآت والتعويضاااااات )العناصااااار الثابتة واملتغيرة  واملنافع  يج

 .املالية وغير املالية  الت(

C.. Remuneration and compensation item 

determinants (fixed and changing items, and  

financial and non-financial benefits, etc.) 

 D. Linking remunerations and compensations to the .ربط املكافآت والتعويضات باألداء يد

performance. 

املراجعااة الساااااااااااانويااة لسااااااااااااياااساااااااااااااة املكااافااآت  وتقييم ماادى فعاااليتهااا في تحقيق  -2

 .املتوخاة منها األهدا 

2- Annually reviewing the remuneration policy 

and assessing its effectiveness in respect of  the 

achievement of desired objectives. 

توضيح العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها  وبيان  -3

 .أي انحرا  جوهري عن ه ه السياسة

3- Explaining the relation between awarded 

remuneration and the applied remuneration policy 

and clarifying any material deviation from this policy. 

التأكد من عمل مراجعة ساااانوية ملمارسااااات املكافآت والتعويضااااات بالشااااركة  -4

تخصاااااااااصاااااااااة( بشاااااااااكل )بواساااااااااطة وظيفة املراجعة الداخلية أو جهة خارجية م

 .مستقل ودون تدخل من اإلدارة التنفي ية بالشركة

4- Ensuring the independent conducting of the 

annual review for the company's remuneration and 

compensation practices (through the internal audit 

function or a specialized external agency) without 

interfering of the company’s executive management. 

مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة  بمكافآت أعضاااااااااااااءالتوصااااااااااااية ملجلس اإلدارة  -5

 للسياسة املعتمدة
 
 .عنه وكبار التنفي يين بالشركة وفقا

5- Recommending the Board of Directors on 

remunerations of the Board members, committees 

emerging from the Board and the company’s senior 

executives in accordance with the adopted policy. 
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 Reviewing compensation plans in respect of the -6 .مراجعة خطط التعويضات الخاصة بأعضاء اإلدارة العليا -6

senior management members. 

ل مكتوبة للمكافآت والتعويضااااااااااااات املقترحة التأكد من نشاااااااااااار ول التفاصااااااااااااي -7

لتكون متاحة لجميع املساااااااااااااهمين قبل انعقاد الجمعية العامة التي يتم فيها 

 التصويت على تلب املكافآت والتعويضاتي

7- Ensuring the publication of all written details of 

the proposed remunerations and compensations to 

be available for shareholder, preceding the 

convening of the general assembly, where the voting 

on such remunerations and compensations will be 

counted. 
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 Article (54): Powers of the Nomination and Remuneration الترشيحات واملكافآت لجنة: صالحيات رابعة والخمسون املادة ال

Committee 

لتتمكن اللجنة من القيام بمهامها ومساااااااااااائولياعها  على مجلس اإلدارة تفويضااااااااااااها 

 :بجزء من صالحياته والتي منها

In order to enable the committee to perform its tasks and 

responsibilities, the Board of Directors shall delegate a 

part of its powers to the committee. Of such powers are 

as follows: 

إمكانية الوصااااااااااول إلى/ الحصااااااااااول على املعلومات التي تحتاجها اللجنة في  -1

 .عملها سواء  من داخل الشركة أو اي جهة أخرى خارج الشركة

1- Accessing/obtaining information required by the 

committee regarding its work, whether inside the 

company or any other agency outside the company. 

دعوة أي من منساااااااااوبي الشاااااااااركة أو املتعاقدين معها ومن في حكمهم على  -2

اختال  معامالعهم أو مكانتهم لالستجابة لطلبات اللجنة متى تطلب األمر 

 .ذلب

2- Inviting any of the company's employees or 

contractors and equivalents at all transactions or 

positions to respond the committee requirements, 

whenever required. 

أن تطلااااب أي إيضاااااااااااااااااح أو بيااااان من أعضاااااااااااااااااء مجلس اإلدارة أو اإلدارة  -3

 .التنفي ية فيما يتعلق بمهام اللجنة

3- Requesting any clarification or statement from the 

Board members or the executive management regarding 

the committee functions. 

االتصاااااال املباشااااار بمجلس اإلدارة واإلدارة العليا واملوظفين ووافة اللجان  -4

 .في شركة بروج

4- Directly contacting with the Board of Directors, the 

senior management employees and all committees at 

BCIC. 

االساااااااااتعانة بمن تراه من الخبراء أو االساااااااااتشااااااااااريين املختصاااااااااين من داخل  -5

الشاااااركة أو من خارجها لتقديم الرأي واملشاااااورة في األمور الفنية أو غيرها 

  اللجنة بأعمالاملتعلقة 

5- Seeking help from experts and specialized advisors 

inside or outside the company to provide opinions and 

advices  in technical  issues or others related to the work 

of the Committee.  

تلتزم اللجنة بالقيام بأي أنشااااااااااااطة أخرى تتوافق مع ه ا امليثاق  حساااااااااااابما تراه 

ي ويتم إعطاء اللجنة صااااااااااااالحية التفاعل 
 
 أو مناساااااااااااابا

 
اللجنة أو املجلس ضااااااااااااروريا

والتام مع مجلس إدارة الشاااااااااااركة وإدارعها التنفي ية وفق ما تراه اللجنة املباشااااااااااار 

 ألداء واجباعها بموجب ه ا امليثاقي
 
 ضروريا

The committee shall do any other activities in accordance 

with hereunder, as the committee or the Board thinks 

necessary or appropriate. The committee shall be 

granted the power of the direct and complete interaction 

with the company’s Board of Directors and the executive 

management, as the committee thinks necessary for 

performing its duties herein. 
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 Article (55): Reports of the Nomination and الترشيحات واملكافآت لجنة: تقارير خامسة والخمسون املادة ال

Remuneration Committee 

تقوم اللجنة برفع التقارير التالية ملجلس اإلدارة )وال ي بدوره يرفعها للجمعية 

 :العامة(

The committee shall submit the following reports to the 

Board (which in return submits them to the general 

assembly): 

 من تقرير  -1
 
تقرير ساااااااااااانوي تفصاااااااااااايلي يتعلق بااااملكاااافاااآت )والااا ي يعتبر جزءا

 :مجلس اإلدارة السنوي( بحيث يتضمن ما يلي

1- An annual detailed report on remunerations 

(considering as an integral part of the annual Board 

report), which shall include the following: 

سياسة املكافآت وكيفية تحديد مكافآت أعضاء املجلس واإلدارة التنفي ية في  أي

 .الشركة

A. The remuneration policy and the method to specify 

the company’s Board member and the executive 

management remunerations. 

منوحة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان املنبثقة عنه قيمة املكافآت امل بي

واإلدارة التنفي ية خالل السااانة املالية  ساااواء وانت بشاااكل مباشااار أو غير مباشااار 

 وانت طبيعتها واسمها
 
 .أو وانت مبالغ أم منافع أم مزايا  أيا

B. The remuneration value awarded to the Board 

members, committees members emerging from the 

Board and the executive management through the 

financial year, whether directly or indirectly, and whether 

amounts, benefits or advantages of whatever nature and 

name. 

  وبيان اتوضااايح العالقة بين املكافآت املمنوحة وساااياساااة املكافآت املعمول به جي

 .أي انحرا  جوهري عن ه ه السياسة

C. Explaining the relation between the awarded 

remuneration and the applied remuneration policy and 

clarifying any material deviation from this policy. 

ن يلي مم بيان التفاصااااايل الالزمة بشاااااأن املكافآت والتعويضاااااات املدفوعة لكل دي

 :على حدة

D. A statement of the necessary details for remunerations 

and compensations separately paid to the following: 

 أعضاء مجلس اإلدارة. Board Members 

  خمسااة من كبار التنفي يين ممن تلقوا أعلى املكافآت من الشااركة

  .التنفي ي واملدير املاليعلى أن يكون من ضمنهم الرئيس 

(5) of the senior executives obtained the highest 

remunerations from the company, provided to include 

the CEO and the financial director.  

 أعضاء اللجان Committees Members 

 ,An annual detailed report on the Board assessment -2 :لييتضمن ما يتقرير سنوي تفصيلي يتعلق بتقييم أداء مجلس اإلدارة  -2

to include the following: 
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تقييم أعضاااااااااء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه وتحديد جوانب الضااااااااعف  أي

 .واقتراح الحلول ملعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة

A. An assessment for the Board members and 

committees emerging from it, specifying weaknesses and 

proposing solutions to address them in accordance with 

the company’s interest. 

تقييم اسااااااااااااتقاللياة أعضااااااااااااااء مجلس اإلدارة وتاأكياد عادم وجود أي تضاااااااااااااارب بي 

 .مصالح

B. An assessment for the Board members independence, 

and ensuring the lack of the interest conflict. 

جي تقييم هيكااااال وتركيباااااة مجلس اإلدارة ولجااااااناااااه واإلدارة التنفيااااا ياااااة وتقاااااديم 

 .التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها

C. Assessing the Board, its committees and the executive 

management structure and composition, and submitting 

recommendations on changes may be conducted. 

 The committee shall submit the following to the -3 :كما تقوم اللجنة بتقديم ما يلي ملجلس اإلدارة -3

Board: 

 محاضر اجتماعات لجنة الترشيحات واملكافآت إلى مجلس االدارة. The nomination and remuneration committee 

minutes of meetings to the Board, 

  على ملحة عامة عن أداء اللجنة وأنشااااااااطتها  ساااااااانوي يشااااااااتملتقرير

 مع خطة 
 
وملخص لكعمال التي قامت بها ونسااااااااااااب اإلنجاز مقارنة

العمل السنوية للجنة  على أن يحتوي على عدد االجتماعات التي 

 عضو من أعضائهايعقدعها اللجنة والتي حضرها ول 

An annual report covering an overview of the 

committee performance and activities and a summary of 

works conducted by the committee, including 

completion ratios compared to the annual action plan of 

the committee, provided that such report shall include 

the number of meetings convened by the committee and 

attended by each of its members. 

 MODULE (4): Charter of the Audit Committee الرابع: ميثاق لجنة املراجعةالفصل 

  Article (52): Formation Rules of the Audit Committee قواعد تشكيل لجنة املراجعة : السادسة والخمسون املادة 

يتم تشاااكيل لجنة املراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية للشاااركة وبتوصاااية 

من مجلس اإلدارة على أن يكون من بينهم عضو مستقل على األقل وأن ال تضم 

 من أعضاء مجلس اإلدارة التنفي يين أو مستشاريها أو منسوبي أو ممثلي أحد 
 
أيا

العالقة بالشااااااااااركة ككبار املساااااااااااهمين أو املؤسااااااااااسااااااااااين أو املراجعين  األطرا  ذوي 

الخارجيين أو املوردين أو عمالء الشااااااااااااركة أو عضااااااااااااو في لجنة مراجعة في شااااااااااااركة 

تأمين أخرى وأن يكون من بينهم شااخصااين على األقل مختصااين بالشااؤون املالية 

زياد عن واملحااساااااااااااابياة وتتكون لجناة املراجعاة من ثالثاة أعضااااااااااااااء على األقال وال ت

The audit committee shall be formed by a resolution of the 

company’s ordinary general assembly and by a 

recommendation of the Board of Directors, provided that such 

committee shall include at least (1) independent member, 

excluding any of the executive members of the Board, its 

advisors, employees or representatives of a party related to 

the company, such as senior shareholders, founders, external 

auditors, vendors, company’s client or an audit committee 
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عدد أعضااااااء اللجنة من داخل املجلس عدد أعضااااااء  خمساااااة ويراعى عدم تجاوز 

 اللجنة من خارج املجلسي

member at another insurer. It shall include at least (2) 

financial and accounting affairs specialists. The audit 

committee shall consist of a minimum of (3) members and a 

maximum of (5) members, considering that the number of the 

committee members from inside the Board may not exceed 

the number of the committee members from outside the 

Board. 

Article (57): Audit Committee Chairman رئيس لجنة املراجعة: السابعة والخمسون املادة   

أحد أعضاااااااااااء اللجنة فقط يعين مجلس اإلدارة رئيس لجنة املراجعة من  -14

 بعد الحصول على عدم ممانعة املؤسسة كتابةي

14- The Board shall appoint the audit committee 

chairman only amongst its members, after obtaining a 

written consent of the corporate. 

 في لجنة املراجعة أ -15
 
 ال يجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضاااوا

 
و رئيسااا

 لهاي

15- The Board Chairman may not be a member or the 

chairman of the audit committee. 

 مساااااااتقال  -16
 
يكون له صااااااالة  وأال يجب أن يكون رئيس لجنة املراجعة عضاااااااوا

قرابة أو عالقة مالية أو تجارية مع أي عضاااااااو من أعضااااااااء مجلس اإلدارة 

والتي من املمكن أن تؤثر على  أو عالقااااااة مع اإلدارة العليااااااا بااااااالشااااااااااااركااااااة

 استقالليتهي

16- The audit committee chairman shall be an 

independent member and not have a kinship or financial 

or commercial relation with any of the Board members, 

nor a relation with the senior management of the 

company, which may affect its independence. 

Article (58): Audit Committee Secretary أمين سر لجنة املراجعة: الثامنة والخمسون املادة   

يكون أمين  أال يتم تعيين أمين ساااااااااااار لجنااة املراجعااة من قباال اللجنااة على  -1

ساااااااااااار ألي لجنااااااة أخرى من لجااااااان مجلس االدارة ويتولى أعمااااااال لجنااااااة 

املراجعة اإلدارية وإعداد محاضاااااااااااار اجتماعات اللجنة والتأكد من توقيع 

أعضاااااااااااااء اللجنة على ه ه املحاضاااااااااااار  وجدولة مواعيد اجتماعات لجنة 

  .املراجعة بالتنسيق مع رئيسها

1- An audit committee secretary shall be appointed by 

the committee, provided that he may not to be a 

secretary of any other committee of the Board. It shall 

assume the administrative audit committee works, 

preparing the committee minutes of meetings, ensuring 

that the committee members have signed such minutes 

and scheduling the dates of audit committee meetings in 

coordination with its chairman..  

يجب أن تتوافر لدى أمين ساااااار اللجنة الكفاءة العلمية والخبرة املناساااااابة  -2

 التي تمكنه من أداء دوره بشكل مناسب

2- An audit committee secretary shall have the 

academic competence and the appropriate experience 

which properly enable it to fulfill its role. 
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 Article (59): Controls for selecting members of the Audit : ضوابط اختيار أعضاء لجنة املراجعةالتاسعة والخمسون املادة 

Committee 

رئيس لجناااة املراجعاااة من قبااال  املراجعاااة أو عناااد اختياااار أو تعيين عضااااااااااااو لجناااة 

 :مجلس اإلدارة  يجب مراعاة ما يلي

Upon selecting or appointing the member of the Audit 

Committee or the Chairman of the Audit Committee by the 

Board of Directors, the following shall be taken into 

consideration: 

أن يكون أعضااااااااء اللجنة مؤهلون للوفاء بمساااااااؤولياعهم ويجب أن يمتلب  -1

عضااااااااااااوان على األقل من أعضاااااااااااااء اللجنة بمن فيهم رئيس اللجنة خبرات 

 .حديثة وذات صلة في مجال املحاسبة واالدارة املالية

1- Members of the Committee shall be eligible to fulfill 

their responsibilities. At least two members of the 

Committee, including Chairman of the Committee, shall 

have recent and relevant experience in the field of 

accounting and financial management. 

 :The member of the Audit Committee may not be -2 :يكون عضو لجنة املراجعة من أال  -2

 كبار املساهمين او املؤسسين Senior shareholders or founders 

  من أعضااااااء مجلس اإلدارة التنفي يين او ممن يقوم بعمل 
 
عضاااااوا

 .فني أو إداري أو استشاري في الشركة

A member of the executive Board of directors or 

who performs technical, administrative or advisory work 

in the company. 

  املراجعون الخارجيون. External auditors. 

  املوردون. suppliers 

 عمالء الشركة. Company clients. 

  االشااااااااااااخال االعتباريون ال ين تربطهم عالقة مالية أو تجارية أو

 .قرابة من الدرجة األولى

Legal persons who have a financial, commercial or 

first degree relationship. 

 في األعمال  -3
 
عدم وجود مصااااااااالحة مباشااااااااارة أو غير مباشااااااااارة له شاااااااااخصااااااااايا

 .والعقود التي تتم لحساب الشركة

3- Having no a direct or indirect interest in the business 

and contracts made for the company's account. 

 يجب أن يكون لدى  -4
 
شااااااااخصااااااااين على األقل من بين أعضاااااااااء اللجنة إملاما

  .باألمور املالية واملحاسبية

4- At least two persons from among the members of 

the committee shall have knowledge of finance and 

accounting  

 The member shall have sufficient knowledge of the -5 .أن يكون لدى العضو دراية وافية عن نشاط التأمين -5

insurance business. 
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يكون  وأال أن يتم الحصاااااااااول على عدم ممانعة البنب املركزي الساااااااااعودي  -6

هناااااك اعتراض من هيئااااة السااااااااااااوق املاااااليااااة أو وزارة التجااااارة على تعيين 

 .العضو في اللجنة

6- They shall obtain SAMA’s NOC and ensure that 

there is no objection from CMA or the Ministry of 

Commerce to appoint the member to the committee. 

 له في أي قرض أال  -7
 
 من الشركة أو أن تكون الشركة ضامنا

 
 Each member may not be a borrower from the -7 .يكون مقترضا

company and the company is not its guarantor in respect 

of any loan. 

يكون من العاملين أو وان يعمل خالل الساااااااانتين املاضاااااااايتين في اإلدارة  أال  -8

 التنفي ية أو املالية للشركةي

8- He may not be an employee or have worked during 

the past two years in the executive or financial 

management of the company. 

Article (60): Procedures for meetings of the Audit Committee املراجعة إجراءات اجتماعات لجنة: الستون املادة   

تجتمع اللجنااااة باااادعوة من رئيس مجلس اإلدارة أو رئيس اللجنااااة أو من  -1

عدد اثنين من أعضاااااااااااااائها أو بطلب من ممثل املراجع الخارجي أو املراجع 

اللتزام ولما دعت الحاجة الى الداخلي أو الخبير االكتواري أو مسااااااااااااؤول ا

 .ذلب

1- The Committee shall meet at the invitation of the 

Chairman of the Board, the Chairman of the Committee, 

a number of two members, or at the request of the 

representative of the External Auditor, the Internal 

Auditor, the actuary or the committing officer as the need 

arises. 

 مع الرئيس التنفياااااا ي  -2
 
تجتمع اللجنااااااة على األقاااااال مرة واحاااااادة ساااااااااااانويااااااا

للمراجعة الداخلية وبشااكل منفصاال ملناقشااة املسااائل التي تعتقد اللجنة 

 .بوجوب مناقشتها بشكل خال

2- The Committee shall meet at least once a year with 

the CEO of Internal Audit and separately to discuss issues 

that the Committee believes shall be discussed in 

particular. 

 مع املراجع الخارجي وبشااااااكل  -3
 
تجتمع اللجنة على األقل مرة واحدة ساااااانويا

منفصاااااااال ملناقشااااااااة أي مسااااااااائل تعتقد اللجنة بوجوب مناقشااااااااتها بشااااااااكل 

 .خال

3- The Committee shall meet at least once a year with 

the External Auditor and separately to discuss issues that 

the Committee believes they shall be discussed in 

particular. 

يمكن عقد اجتماعات لجنة املراجعة ملناقشاااااااة املساااااااائل املالية ومساااااااائل  -4

قة بااللتزام وتعارض املصااااااالح وقواعد الساااااالوك املراجعة واملسااااااائل املتعل

 .املنهي واألخالصي

4- Audit Committee meetings may be held to discuss 

financial matters, audit matters, compliance , conflict of 

interest and professional and ethical conduct issues. 

 The Audit Committee shall meet with the Board of -5 دارة على األقل مرة واحدة في السنةيتجتمع لجنة املراجعة مع مجلس اإل  -5

Directors at least once a year. 
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 إال إذا حضاااااااااااره اثنين من األعضااااااااااااء او  -6
 
ال يكون اجتماع اللجنة صاااااااااااحيحا

 أو عبر املكاملات 
 
نصاف عدد األعضااء )أيهما أكثر( على األقل إما شاخصايا

ة الجماااااااعيااااااة أو معاااااادات االتصاااااااااااااااااال األخرى التي تتيح لجميع الهاااااااتفياااااا

األشخال املشاركين في االجتماع سماع بعضهم البعضي وفي حال غياب 

جنة ل لب االجتماع
ر
 .رئيس اللجنة يقوم األعضاء الباقون باختيار رئيس لل

6- A committee meeting may not be valid unless 

attended by at least two members or half of the members 

(whichever is more), either in person or via conference 

phone calls or other communication equipment that 

allows all persons participating in the meeting to hear 

each other. In the event of the committee chairman 

absence, the members attending shall elect a committee 

chairman for that meeting. 

تجتمع لجنة املراجعة بصاااااااااااافة دورية على أال تقل اجتماعاعها عن ساااااااااااات  -7

اجتماعات خالل السااااااااانة املالية للشاااااااااركة بما فيها االجتماع السااااااااانوي مع 

 مجلس اإلدارة وباإلضاااافة إلى اجتماعات أخرى تعقدها اللجنة متى دعت

 الحاجةي

7- The Audit Committee shall periodically meet and 

hold no less than six meetings during the company's 

financial year, including the annual meeting with the 

Board of Directors , in addition to other meetings held by 

the Committee when necessary. 

جناة في أي وقات يراه املجلس أو رئيس  -8
ر
يجوز عقاد اجتمااعاات خااصاااااااااااااة لل

ي ويجوز لندارة التنفي ية أن 
 
اللجنة أو غالبية أعضاااااااااااااء اللجنة ضااااااااااااروريا

تطلااااب من املجلس أو من رئيس اللجنااااة الاااادعوة لعقااااد اجتماااااع خااااال 

للجنااااةي كمااااا يجوز عقااااد اجتماااااعااااات مشااااااااااااتركااااة مع لجنااااة إدارة املخاااااطر 

واضااايع املشاااتركة مثل االلتزام واملراجعة الداخلية للتنسااايق بخصاااول امل

 والحوكمة وغيرهاي

8- Special meetings of the Committee may be held at 

any time the Board, the Chairman of the Committee, or 

the majority of the Committee members deems 

necessary. Upon a request by the executive 

management, the Board or the committee chairman shall 

call for a committee meeting convening. Joint meetings 

may also be held with the Risk Management Committee 

to coordinate on common topics such as compliance, 

internal audit, governance, etc. 

ء لجنة املراجعة حضااااااااااااور اجتماعات اللجنة وعدم التخلف على أعضااااااااااااا -9

عنها إما شاااخصااايا أو عبر املكاملات الهاتفية الجماعية أو معدات االتصاااال 

األخرى التي تتيح لجميع األشخال املشاركين في االجتماع سماع بعضهم 

 البعضي

9- Members of the Audit Committee shall attend and 

may not get  absent from committee meetings, either in 

person or via conference phone calls or other 

communication equipment that allows all persons to 

participate in the meeting to hear each other. 

 A committee member may not delegate someone -10 ال يجوز لعضو اللجنة أن ينيب غيره في حضور اجتماعات اللجنةي -10

else to attend committee meetings. 
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من ثالث  إذا تخلف عضااااااااااااو اللجناااة دون عااا ر مقبول عن حضااااااااااااور أكثر  -11

ي
 
 جلسات متتالية يعتبر مستقيال

11- If a committee member fails, without reasonable 

excuse, to attend more than three consecutive sessions, 

it shall be deemed to have resigned. 

ال يجوز لعضااااااااو لجنة املراجعة حضااااااااور اجتماعات اللجنة في حال انتهت  -12

عضااااااااااااويتااااه نتيجااااة حاااادوث تغيرات على اللوائح واألنظمااااة الصاااااااااااااااادرة من 

الجهات التشااريعية أدت إلى االخالل بشااروط عضااوية أحد أعضاااء لجنة 

 املراجعةي 

12- A member of the Audit Committee may not attend 

the meetings of the Committee in the event that his 

membership expires as a result of changes to the laws 

and regulations.issued by the legislative authorities that 

lead to a breach of the terms of membership of one 

member of the Audit Committee.  

يجوز للجناااة املراجعاااة دعوة من ترغاااب من داخااال الشااااااااااااركاااة أو خاااارجهاااا  -13

 لحضور اجتماعاعها إذا دعت الحاجة ل لبي

13- The Audit Committee may invite whoever  from 

inside or outside the company to attend its meetings if 

necessary. 

ة بإعداد محضااار لكل من اجتماعات اللجنة لتوثيق يقوم أمين سااار اللجن -14

أعمالها  وبعد قيام أعضااااااااااء اللجنة بمراجعة املحضااااااااار وإبداء املالحظات 

عليه  يتم وضع محضر اجتماع للجنة بصيغته النهائية وإرساله إلى أمين 

 سر املجلس لحفظه بشكل دائم في  جل محاضر اجتماعات الشركةي

14- The committee’s secretary shall prepares minutes 

for each of the committee’s meetings to document its 

work, and after the members of the Committee review 

the record and make observations thereon, the minutes 

of a meeting of the Committee shall be finalized and sent 

to the Secretary of the Board for permanent preservation 

in the company’s meeting minutes record. 

يتم توثيق اجتماااعااات اللجنااة وإعااداد محاااضاااااااااااار لهااا تتضاااااااااااامن مااا دار من  -15

نقاشاااااااااااات ومداوالت وتوثيق توصااااااااااايات اللجنة ونتائت التصاااااااااااويت  ويقوم 

الصااادرة أمين ساار اللجنة بحفظ محاضاار اجتماعات اللجنة والتوصاايات 

عنها في  جل خال ومنظم يبين أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات 

التي أباادوهااا )إن وجااد( ويتم توقيع جميع املحاااضاااااااااااار من جميع أعضااااااااااااااء 

 اللجنة الحاضريني

15- The Committee's meetings shall be documented, 

and minutes of the Committee shall be prepared, 

including the discussions, deliberations and 

documentation of the Committee's recommendations 

and voting results. The minutes of the Committee's 

meetings and recommendations shall be kept by the 

Secretary of the Committee in a special and organized 

record showing the names of the attending members and 

the reservations they made (if any). All minutes shall be 

signed by all the committee members present. 

اللجناااة بنساااااااااااات من جميع تقاااارير  الاااداخلياااة بتزوياااديقوم مااادير املراجعاااة  -16

ل جدول املراجعة واإلجابات الصااااااادرة من  االجتماع السااااااابقي ويتم إرسااااااا

16- The Director of Internal Audit shall provide the 

Committee with copies of all audit reports and responses 
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األعماااااال وجميع املواد املطلوب مراجعتهاااااا في االجتمااااااع إلى اللجناااااة قباااال 

موعد االجتماع املقرري ويتم إرساااااااااااااال أي تغييرات موعااااااااااااةى بإدخالها على 

 جدول األعمال إلى مدير املراجعة الداخلية قبل موعد انعقاد االجتماعي

issued since the previous meeting. The agenda and all 

materials to be reviewed at the meeting are sent to the 

committee before next scheduled meeting . Any 

recommended changes to the agenda shall be sent to the 

internal audit director prior to the meeting. 

 تصاااااااادر قرارات لجنة املراجعة بأغلبية موافقة األعضاااااااااء الحاضاااااااارين )وال  -17

يجوز التصااويت باإلنابة( وتثبت قراراعها في محاضاار يوقعها جميع أعضاااء 

 .اللجنة الحاضرين

17- The decisions of the Audit Committee shall be made 

by a majority of the consent of the members present (it is 

not permissible to vote by proxy) and its decisions shall 

be recorded in minutes signed by all the members of the 

committee present. 

ال يمتلب أمين ساااااااااااار اللجنة )في حال وان أمين الساااااااااااار ليس من أعضاااااااااااااء  -18

 .للجنة( حق التصويت على قراراعهاا

18- The Secretary of the Committee (if the Secretary is 

not a member of the Committee) may not have the right 

to vote on its decisions. 

 In the case of equal votes, the chairman of the -19 .في حال تساوي األصوات ير ح الجانب ال ي صوت معه رئيس اللجنة -19

Committee shall have the casting vote. 

دارة خالل ماادة ال تتعاادى ترفع اللجنااة توصااااااااااااياااعهااا وقرارعهااا الى مجلس اإل  -20

تاااااااريخ انعقاااااااد اجتماااااااع مجلس اإلدارة التااااااالي الجتماااااااع اللجنااااااة وذلااااااب 

 العتمادهاي

20- The committee shall submit its recommendations 

and decisions to the Board of directors within a period 

not exceeding the date of the next Board meeting of the 

committee for approval. 

  Article (61): The Role and Duties of the Audit Committee دور ومهام لجنة املراجعة : حادية والستون املادة ال

املراجعااة بمراقبااة أعمااال الشااااااااااااركااة والتحقق من سااااااااااااالمااة ونزاهااة تختص لجنااة 

التقااارير والقوائم املاااليااة وأنظمااة الرقااابااة الااداخليااة فيهااا  وتشااااااااااااماال مهااام اللجنااة 

 :بصفة خاصة ما يلي

The Audit Committee shall be competent to monitor the 

company’s business and verify the safety and integrity of its 

reports, financial statements and internal control systems. The 

committee’s duties include in particular the following: 

  Duties Related Financial Reports   مهام تتعلق بالتقارير املالية 

اجع املر دراسااااااة القوائم املالية األولية والساااااانوية للشااااااركة ومناقشااااااتها مع  -1

الخارجي قبل عرضاااها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها حولها والتوصاااية في 

 .شأ هاك لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها

1- Examining the company’s initial and annual 

financial statements, discussing them with the external 

auditor before submitting them to the Board of Directors 

and expressing its views and recommendations thereon; 

to ensure its integrity, fairness and transparency. 
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فيماااا إذا واااان تقرير  -بنااااء على طلاااب مجلس اإلدارة  -إباااداء الرأي الفني  -2

مجلس اإلدارة والقوائم املاااااالياااااة للشااااااااااااركاااااة عاااااادلاااااة ومتوازناااااة ومفهوماااااة 

من املعلومات التي تتيح للمساهمين واملستثمرين تقييم املركز املالي وتتض

 .للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها

2- Expressing a technical opinion - at the request of the 

Board of Directors - as to whether the report of the Board 

of Directors and the financial statements of the company 

are fair, balanced and understandable and include 

information allowing shareholders and investors to 

evaluate the financial position, performance, business 

model and strategy of the company. 

 Examining any important or unfamiliar issues -3 .نها التقارير املاليةدراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضم -3

contained in the financial reports. 

البحث بدقة في أي مسااائل يثيرها املدير املالي للشااركة أو من يتولى مهامه  -4

 .أو مسؤول االلتزام في الشركة أو املراجع الخارجي

4- Carefully examining any issues raised by the 

company's financial manager, whoever assumes his 

duties, the company's compliance officer, or the external 

auditor. 

التحقق من التقاااديرات املحااااساااااااااااابياااة في املساااااااااااااااائااال الجوهرياااة الواردة في  -5

  .التقارير املالية

5- Verifying accounting estimates in the material 

issues contained in the financial reports.  

دراسااة السااياسااات املحاساابية املتبعة في الشااركة وإبداء الرأي والتوصااية  -6

 .ملجلس اإلدارة في شأ ها

6- Examining the accounting policies followed in the 

company and expressing an opinion and 

recommendation to the Board of Directors in this regard. 

القياام بشااااااااااااكال منتظم بمراقباة مادى كفااياة وكفااءة عملياة إعاداد تقاارير  -7

الشااااااااااااركة املالية ونظم الرقابة الداخلية فيما يتعلق بااللتزام بالشااااااااااااروط 

 .املالية واملحاسبية والقانونية

7- Regularly monitoring the adequacy and efficiency 

of the company's financial reporting process and internal 

control systems with regard to compliance with financial, 

accounting and legal requirements. 

رقابة الشااااااااااااركة الداخلية على إعداد التقارير املالية وبيان  تقييم كفاءة -8

اإلدارة عن وضااااااااااااع وتطبيق إجراءات رقابة داخلية وافية على مسااااااااااااؤولية 

 .التقارير املالية قبل تضمينها في التقرير السنوي للشركة

8- Evaluating the efficiency of the company's internal 

control over the preparation of financial reports and 

indicating the management's responsibility for 

developing and applying adequate internal control 

procedures over financial reports before including them 

in the company's annual report. 

دراسااااااااااة تقرير املراجع الخارجي ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما  -9

 . ها ملجلس االدارةاتخ  بشأ ها ورفع التوصيات بشأ

9- Examining the external auditor’s report and his 

observations on the financial statements, following up 
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on what was taken in its regard, and making 

recommendations in this regard to the Board of directors. 

ي الخاااااصاااااااااااااااة بجميع املعااااالجااااات البااااديلاااة مراجعااااة تقااااارير املراجع الخااااارج -10

للمعلومات املالية في إطار املبادئ املحاساااااااااااابية املتعار  عليها والتي تمت 

مناااقشااااااااااااتهااا مع إدارة الشااااااااااااركااة  وتبعااات اسااااااااااااتخاادام تلااب اإلفصااااااااااااااحااات 

 .واملعالجات البديلة  واملعالجة التي يفضلها املراجعون الخارجيون 

10- Reviewing the external auditor’s reports on all 

alternative treatments for financial information within 

the framework of generally accepted accounting 

principles that were discussed with the company’s 

management, the consequences of using such 

disclosures and alternative treatments , and the 

treatment preferred by the external auditors. 

مراجعااة تقااارير املراجع الخااارجي الخاااصاااااااااااااة بجميع املراسااااااااااااالت الجوهرياة  -11

املكتوبة املتبادلة بين املراجعين الخارجيين وبين إدارة الشركة  ومنها على 

سااااااااااابيل املثال أي خطاب صاااااااااااادر من اإلدارة وأي جدول لفروقات لم تتم 

 .تسويتها

11- Reviewing the external auditor’s reports on all the 

essential written correspondence exchanged between 

the external auditors and the company’s management, 

including, for example, any letter issued by the 

management and any table of unreconciled differences. 

تسااااااااااااويااة جميع الخالفااات بين إدارة الشااااااااااااركااة وبين املراجعين الخااارجيين  -12

 .فيما يتعلق بإعداد التقارير املالية

12- Settling all disputes between the company's 

management and external auditors regarding the 

preparation of financial reports. 

ضااااااااااايع أخرى يتطرق لها املراجع الخارجي ومنها مراجعة ومناقشاااااااااااة أي موا -13

  :على سبيل املثال

13- Reviewing and discussing any other topics that the 

external auditor deals with, including, for example:  

  التعااااديالت الرئيساااااااااااايااااة التي تجريهااااا الشااااااااااااركااااة على سااااااااااااياااااسااااااااااااااااعهااااا

 .املحاسبية

Major adjustments made by the company to its 

accounting policies. 

  الخالفات الجوهرية مع اإلدارة بشاااااااااااأن أي مساااااااااااألة تتعلق بحماية

 .املوجودات املستثمرة

Fundamental differences with management on any 

issue relating to the protection of invested assets. 

  والتعليماااات الصاااااااااااااااادرة عن الجهاااات مخاااالفاااات األنظماااة واللوائح

 .االشرافية والرقابية أو عدم االلتزام بسياسات وإجراءات الشركة

Violations of laws, regulations, and instructions 

issued by the supervisory and regulatory authorities, or 

non-compliance with the company’s policies and 

procedures. 

  جوانب القصااور في الهيكل العام ألنظمة الرقابة الداخلية وعملها

 .التي تؤثر في إعداد القوائم املالية

The defaults in the overall structure of the internal 

control systems and its function that affect the 

preparation of the financial statements. 
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 جوهرية في البيانات املالية واملحاسبيةاألخطاء ال. Fundamental errors in the financial and accounting 

statements. 

  قرارات اإلدارة واألسااااااااااااس التي اعتمااد عليهااا املراجعون الخااارجيون

بشاااأن عدالة التقديرات املحاسااابية الحسااااساااة مثل املخصاااصاااات 

 .واالحتياطيات الفنية

Management decisions and the basis upon which 

the external auditors have relied on the fairness of 

sensitive accounting estimates such as allocations and 

technical reserves 

  مبادئ ومعايير املحاساااااااااااابة وقرارات اإلفصاااااااااااااح املتعلقة باملعامالت

 .غير العادلة

Accounting principles and standards and disclosure 

decisions related to unfair transactions. 

  كفااايااة املخصااااااااااااصاااااااااااااات واالحتياااطيااات الفنيااة املعتماادة من الخبير

 .االكتواري 

Adequate allocations and technical reserves 

approved by the actuary. 

  املاليةتقارير الخبير االكتواري ذات العالقة بالقوائم. Actuarial reports related to the financial statements. 

  أي مشااااااااااااااوال رئيسااااااااااااياة في التعاامال مع اإلدارة تكون قاد أثرت على

 .أعمال املراجعة

Any major issues in dealing with management that 

may have affected the audit work. 

 ت واملالءة املالية للشركةالرقابة الداخلية وتقييم املوجودا. Internal control and assessment of the company's 

assets and solvency. 

 أي تعديالت على نطاق أعمال املراجعة وأسبابها. Any adjustments to the scope and reasons of the 

audit work. 

  جيين مراجعااااااة خطاااااااب اإلدارة املعااااااد من قباااااال املراجعين الخااااااار

 .ومرئيات إدارة الشركة حوله

Reviewing the management letter prepared by the 

external auditors and the company’s management’s 

views on it. 

مراجعة ومناقشااااااااة إفصاااااااااحات الشااااااااركة تحت عنوان "مناقشااااااااة وتحليل  -14

 الشااااركة واملراجعيناإلدارة للمركز املالي ونتائت العمليات" وذلب مع إدارة 

 .الخارجين قبل تقديم إفصاحات الشركة إلى هيئة السوق املالية

14- Reviewing and discussing the company’s 

disclosures under the title “Management’s discussion 

and analysis of the financial position and results of 

operations” with the company’s management and 

external auditors before submitting the company’s 

disclosures to CMA. 

مراجعة نتائت الشاااااااااااركة املالية السااااااااااانوية ومناقشاااااااااااتها مع إدارة الشاااااااااااركة  -15

واملراجع الخارجي  بما في ذلب إفصااحات الشاركة تحت عنوان "مناقشاة 

ائم قبل تقديم أو توزيع قو  وتحليل اإلدارة للمركز املالي ونتائت العمليات"

الشاااااااااركة املالية السااااااااانوية املدققةي ويجب أن تشااااااااامل املراجعة مناقشاااااااااة 

15- Reviewing and discussing the company’s annual 

financial results with the company’s management and 

external auditor, including the company’s disclosures 

under the title “Management’s discussion and analysis of 
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املتعلقة باملبادئ واملمارسااااااااااات والقرارات املحاساااااااااابية مع  املسااااااااااائل الهامة

 .اإلدارة واملراجعين الخارجيين

the financial position and results of operations” before 

submitting or distributing the company’s audited annual 

financial statements. The audit shall include discussion 

of significant issues of accounting principles, practices, 

and decisions with management and the external 

auditors. 

مراجعة ومناقشااااااة نتائت الشااااااركة املالية ربع الساااااانوية مع إدارة الشااااااركة  -16

قباال اإلعالن عن أي أرباااح وقباال تقااديم أو توزيع  واملراجعين الخااارجيين

  .أي قوائم مالية ربع سنوية

16- Reviewing and discussing the company's quarterly 

financial results with the company's management and 

external auditors before announcing any profits and 

before submitting or distributing any quarterly financial 

statements.  

بناء  على املراجعة واملناقشاااااااات مع إدارة الشاااااااركة واملراجعين الخارجيين   -17

تقوم اللجنة بإبالغ املجلس عما إذا وانت توعااةي بتضاامين القوائم املالية 

  .املدققة في التقرير املالي للشركة

17- Based on the review and discussions with the 

company's management and external auditors, the 

committee shall inform the Board whether it 

recommends including the audited financial statements 

in the company's financial report.  

 Duties Related Internal Audit  مهام تتعلق باملراجعة الداخلية 

املوافقاااااة على قرار تعيين أو عزل أو اسااااااااااااتبااااادال موظفي إدارة املراجعاااااة  -1

الداخلية ومدير إدارة املراجعة الداخلية بعد الحصاااول على عدم ممانعة 

 
 
  .البنب املركزي كتابة

1- Approving the decision to appoint, dismiss or 

replace the employees of the Internal Audit Department 

and the Director of the Internal Audit Department after 

obtaining SAMA’s written NOC.  

  .Approving the internal audit charter -2  .املراجعة الداخلية ميثاقاملوافقة على  -2

املوافقة على خطة املراجعة الداخلية الساااااااااااانوية ومتابعة ومقارنة الخطة  -3

 .الداخلية مع أداء إدارة املراجعة

3- Approving the annual internal audit plan and 

following up and comparing the plan with the 

performance of the internal audit department. 

مراجعة موازنة إدارة املراجعة الداخلية وخطة موارد اإلدارة وأنشااااااااااااطتها  -4

 .في ي للمراجعة الداخليةوالهيكل التنظيلي لندارة مع الرئيس التن

4- Reviewing the internal audit department’s balance, 

department resource plan and activities, and the 

department’s organizational structure with CEO of 

Internal Audit 
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تقييم أداء مااااادير إدارة املراجعاااااة الاااااداخلياااااة وتحااااادياااااد راتباااااه ومكاااااافاااااآتاااااه  -5

 .لسنويةا

5- Evaluating the performance of the Director of the 

Internal Audit Department and determining his salary 

and annual bonuses. 

 Examining and reviewing the company's internal -6 .دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في الشركة -6

and financial control and risk management systems. 

مراجعااااة التقرير الساااااااااااانوي الاااا ي تعااااده اإلدارة ويصاااااااااااااااادق عليااااه املراجع  -7

 .الخارجي للشركة

7- Reviewing the annual report prepared by the 

management and approved by the company's external 

auditor. 

الساااااانوي ال ي تعده اإلدارة ويصااااااادق عليه املراجع مراجعة التقرير الربع  -8

 .الخارجي للشركة

8- Reviewing the quarterly report prepared by the 

management and approved by the company's external 

auditor. 

دراساااااة تقارير املراجعة الداخلية ورفع التوصااااايات بشاااااأ ها ملجلس اإلدارة  -9

 .اءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيهاومتابعة تنفي  اإلجر 

9- Examining the internal audit reports, making 

recommendations thereon to the Board of Directors, and 

following up the implementation of corrective 

procedures for the notes contained therein. 

اء وأنشاااطة إدارة املراجعة الداخلية في الشاااركة الرقابة واإلشااارا  على أد -10

والتحقق من توافر املوارد الالزمة وفعاليتها في أداء أعمال إدارة املراجعة 

 .الداخلية واملهام املنوطة بها وتقييم كفاءة وفاعلية وموضوعية أعمالها

10- controlling and supervising the performance and 

activities of the internal audit department in the 

company, verifying the availability of the necessary 

resources and their effectiveness in performing the work 

of the internal audit department and the tasks entrusted 

to it, and evaluating the efficiency, effectiveness and 

objectivity of its work. 

تحديد الراتب الشااااااااااااهري واملكافأة التشااااااااااااجيعية واملكافآت األخرى ملوظفي  -11

إدارة املراجعة الداخلية والتأكد من عدم مخالفتها لسااااااااااااياسااااااااااااة املكافآت 

 .املعتمدة في الشركة والسياسات ذات العالقة

11- Determining the monthly salary, incentive bonus 

and other bonuses for the employees of the Internal 

Audit Department, and ensuring that they do not violate 

the company's approved remuneration policy and 

related policies. 

التأكد من اسااااااااااااتقاللية إدارة املراجعة الداخلية في أداء مهامها والتحقق  -12

 على من عدم وجود أي قيد على أع
 
مالها أو وجود ما يمكن أن يؤثر ساااااالبا

 .أدائها

12- Ensuring the independence of the Internal Audit 

Department in the performance of its duties and 

verifying that there is no restriction on its work or the 
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existence of anything that could negatively affect its 

performance. 

تقييم فعالية وأداء نشاط املراجعة الداخلية ومسؤوليات إدارة املراجعة  -13

الداخلية ومواردها وموظفيها  ويمكن للجنة االسااااااااااااتعانة بخبير مسااااااااااااتقل 

 .إلجراء التقييم املطلوب

13- Evaluating the effectiveness and performance of the 

internal audit activity and the responsibilities of the 

internal audit department, its resources and staff, and the 

committee can hire an independent expert to carry out 

the required evaluation. 

تقييم فااااعلياااة وكفااااءة الضااااااااااااوابط الرقاااابياااة والساااااااااااايااااسااااااااااااااات واإلجراءات  -14

 .الداخلية في الشركة

14- Evaluating the effectiveness and efficiency of the 

company's internal controls, policies and procedures. 

تقييم آلية رفع التقارير بالشااااااااااااركة ومدى االلتزام بها وتقديم التوصاااااااااااايات  -15

 .لتحسينها

15- Evaluating the company's reporting mechanism and 

the extent to which it is adhered to, and submitting 

recommendations for improvement. 

 Duties Related external Audit  مهام تتعلق باملراجع الخارجي 

التوصااااااااااااياااة ملجلس اإلدارة بترشاااااااااااايح وتعيين املراجع الخاااارجي وعزلهم وإعاااادة  -1

تعيينهم وتحااااديااااد أتعااااابهم وتقييم أدائهم ومراجعااااة نطاااااق عملهم وشااااااااااااروط 

 .معهم وضمان تمتعهم بالخبرة الالزمة ملراجعة أعمال الشركة التعاقد

1- Submitting Recommendations to the Board of 

Directors on the nomination, appointment, dismissal and 

reappointment of the external auditor, determining their 

fees, evaluating their performance, reviewing the scope 

of their work and contract terms with them, and ensuring 

that they have the expertise necessary to review the 

company's business. 

التحقق من استقاللية املراجع الخارجي وموضوعيته وعدالته  ومدى فعالية  -2

واملعايير ذات الصلة واستقاللهم  أعمال املراجعة  مع األخ  باالعتبار القواعد

 .عن الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في الشركة

2- Verifying the independence, objectivity and fairness 

of the external auditor, and the effectiveness of the audit 

work, taking into account the relevant rules and 

standards and their independence from the company, 

members of the Board of directors and senior 

management in the company. 

 فنياااة أو إدارياااة تخرج عن  -3
 
التحقق من عااادم تقاااديم املراجع الخاااارجي أعمااااال

 .نطاق عملهم أو تضر بموضوعيتهم واستقالليتهم

3- Verifying that the external auditor has not 

submitted technical or administrative works that are 

outside the scope of their work or that affect their 

objectivity and independence. 
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 Answering the inquiries of the company's external -4  .اإلجابة عن استفسارات املراجع الخارجي للشركة -4

auditor.  

 Evaluating the level of efficiency, effectiveness and -5  .تقييم مستوى كفاءة وفاعلية وموضوعية أعمال املراجع الخارجي -5

objectivity of the external auditor's work.  

 Coordinating between internal and external -6 .الخارجيينالتنسيق بين املراجعين الداخليين و  -6

auditors. 

االطالع على خطة املراجعة الساااانوية التي يقدمها املراجع الخارجي ومناقشااااتها  -7

معه  بما في ذلب اإلطار الزمني ونطاق أعمال املراجعة  ومراقبة سااااااااااااير تنفي  

 .تلب الخطة ونتائجها خالل السنة

7- Examining the annual audit plan presented by the 

external auditor and discuss it with him, including the 

time frame and scope of audit work, and monitor the 

progress of implementation of that plan and its results 

during the year. 

  Duties Related Compliance Activities    مهام تتعلق بأنشطة االلتزام  

عزل أو اسااااااااااااتباااااادال ماااااادير إدارة االلتزام أو  املوافقااااااة على قرار تعيين أو -1

مسااؤول االلتزام )حيث يتبع مسااؤول االلتزام/مدير إدارة االلتزام مباشاارة 

 
 
 .إلى لجنة املراجعة( بعد الحصول على عدم ممانعة البنب املركزي كتابة

1- Approving the decision to appoint, dismiss or 

replace the Compliance Department Manager or the 

Compliance Officer (where the Compliance Officer/ 

Compliance Department Director reports directly to the 

Audit Committee) after obtaining SAMA’s NOC in 

writing. 

راتاب الشااااااااااااهري واملكاافاأة التشااااااااااااجيعياة واملكاافاآت األخرى تحادياد قيماة ال -2

إلدارة االلتزام أو مسااااااااااااؤول االلتزام والتحقق من موافقتها مع سااااااااااااياسااااااااااااة 

 .املكافآت املعتمدة واللوائح ذات العالقة

2- Determining the value of the monthly salary, 

incentive bonus and other rewards for the Compliance 

Department or the Compliance Officer, and verifying 

their compliance with the approved remuneration policy 

and related regulations. 

التأكد من اسااااااااااااتقاللية إدارة االلتزام في أداء مهامها  والتحقق من عدم  -3

 على أع
 
 .مالهاوجود أي قيد على أعمالها أو وجود ما يمكن أن يؤثر سلبا

3- Ensuring the independence of the Compliance 

Department in the performance of its duties and 

verifying that there is no restriction on its work or the 

existence of anything that could negatively affect its 

work. 

 Examining and approving the commitment plan -4 .ة تنفي هادراسة خطة االلتزام وإقرارها ومتابع -4

and following up on its implementation. 
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 Evaluating the level of efficiency, effectiveness and -5  .تقييم مستوى كفاءة وفاعلية وموضوعية أنشطة إدارة االلتزام -5

objectivity of compliance department activities.  

 Examining the reports of the Compliance -6 .دراسة تقارير إدارة االلتزام ورفع التوصيات بشأ ها ملجلس اإلدارة -6

Department and submitting recommendations thereon 

to the Board of Directors. 

مراجعة نتائت تقارير الجهات الرقابية واالشاااااااااااارافية ذات العالقة بشااااااااااااأن  -7

املخااااالفااااات النظاااااميااااة والتحقق من اتخاااااذ الشااااااااااااركااااة اإلجراءات الالزمااااة 

 .بشأ ها

7- Reviewing the results of the reports of the relevant 

regulatory and supervisory authorities regarding the 

statutory violations, and verifying that the company has 

taken the necessary measures in this regard. 

التحقق من التزام الشااااااااركة باألنظمة واللوائح والسااااااااياسااااااااات والتعليمات  -8

ي مذات العالقة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسين مستوى االلتزام النظا

 .في الشركة

8- Verifying the company's compliance with the 

relevant laws, regulations, policies and instructions and 

taking the necessary measures to improve the level of 

regulatory compliance in the company. 

لشااااااااااركة مع األطرا  ذوي مراجعة العقود والتعامالت املقترح أن تجريها ا -9

 .العالقة  وتقديم مرئياعها حيال ذلب إلى مجلس اإلدارة

9- Reviewing the contracts and transactions proposed 

to be conducted by the company with related parties, and 

presenting its views in this regard to the Board of 

Directors. 

تقارير الصاااااااااادرة من الجهات االشااااااااارافية والرقابية ذات العالقة متابعة ال -10

 .ورفع التوصيات بشأ ها ملجلس اإلدارة

10- Following up on the reports issued by the relevant 

supervisory and regulatory authorities and submit 

recommendations thereon to the Board of Directors. 

من توافر الئحاااة مكتوباااة خااااصااااااااااااااة بقواعاااد الساااااااااااالوك املنهي بعاااد  التاااأكاااد -11

اعتمااادهااا من قباال مجلس اإلدارة لضاااااااااااامااان القيااام بااأنشااااااااااااطااة الشااااااااااااركااة 

  .بطريقة عادلة وأخالقية

11- Ensuring the availability of a written list of the rules 

of professional conduct after being approved by the 

Board of Directors to ensure that the company's activities 

are carried out in a fair and ethical manner.  

متاااااابعاااااة التحاااااديثاااااات الخااااااصااااااااااااااااة بمسااااااااااااااااائااااال االلتزام من مجلس اإلدارة  -12

 .واملستشار القانوني

12- Following up on compliance issues from the Board 

of Directors and the legal advisor. 

متااابعااة الاادعاااوى القضاااااااااااااائيااة املهمااة املرفوعااة من الشااااااااااااركااة أو املرفوعااة  -13

ضااااااااااااادهاا مع مادير إدارة االلتزام أو مسااااااااااااؤول االلتزام  ورفع تقاارير دورياة 

 .بشأ ها الى مجلس االدارة

13- Following up on important lawsuits filed by or 

against the company with the Director of the Compliance 

Department or the Compliance Officer, and submitting 

periodic reports on them to the Board of Directors. 
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 Controlling compliance with all legal and -14 .مراقبة االلتزام بجميع اللوائح القانونية واإلشرافية -14

supervisory regulations. 

/ ساااااااااااياساااااااااااة إبالغ تتيح للعاملين في الشاااااااااااركة تقديم مراجعة وضاااااااااااع آلية  -15

ملحوظااعهم بشاااااااااااااأن أي تجااوز في التقاارير املاالياة أو غيرهاا بساااااااااااارياةي وعلى 

اللجنة التحقق من تطبيق ه ه اآللية بإجراء تحقيق مساااااااااتقل يتناساااااااااب 

  .مع مجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة

15- Reviewing the development of a reporting 

mechanism/policy that allows the company’s employees 

to submit their observations regarding any abuse in 

financial or other reports confidentially. The committee 

shall verify the implementation of this mechanism by 

conducting an independent investigation commensurate 

with the scale of the error or overreach, and adopting 

appropriate follow-up procedures.  

متااااابعااااة ومراجعااااة نتااااائت تحقيقااااات مسااااااااااااؤول إدارة االلتزام/ماااادير إدارة  -16

 .االلتزام املتعلقة بحاالت االبالغ ورفع التوصيات ملجلس اإلدارة

16- Following up and reviewing the results of the 

investigations of the Compliance Department 

Officer/Director of the Compliance Department related 

to reporting cases and submitting recommendations to 

the Board of Directors. 

 Duties Related to Actuary مهام تتعلق بالخبير االكتواري 

 Examining the reports of the actuary and submitting -1  .دراسة تقارير الخبير االكتواري ورفع التوصيات بشأ ها ملجلس اإلدارة -1

recommendations thereon to the Board of Directors.  

ضاااااااااااامان التزام الشااااااااااااركة بتطبيق مقترحات وتوصاااااااااااايات الخبير االكتواري  -2

زامية بموجب اللوائح والتعليمات الصااااااااااااادرة عن الجهات عندما تكون إل

 .االشرافية والرقابية ذات العالقة

2- Ensuring the company's commitment to 

implementing the actuarial expert's suggestions and 

recommendations when they are mandatory in 

accordance with the regulations and instructions issued 

by the relevant supervisory and regulatory authorities. 

 Other Functions مهام اخرى 

ضاااااااامان وجود واسااااااااتمرار قناة اتصااااااااال بين اللجنة واملراجعين الخارجيين  -1

 .وإدارة الشركة وإدارة املراجعة الداخلية واملجلس

1- Ensuring the existing and continues communication 

channel between the committee, external auditors, 

company management, internal auditing department 

and Board of Directors . 

مراجعاااااة ماااااا يلي بشااااااااااااكااااال دوري مع الرئيس التنفيااااا ي  والرئيس املاااااالي   -2

 :واملراجعين الخارجيين

2- Reviewing the following with the CEO, chief 

financial officer (CFO) and external auditors periodically: 
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  جميع النواقص الهامة ونقاط الضااااااااعف الجوهرية في تصااااااااميم أو

تطبيق إجراءات الرقااااااباااااة الاااااداخلياااااة على التقاااااارير املاااااالياااااة والتي 

 على قدرة الشااااااركة على 
 
تنطوي على احتمال معقول بالتأثير ساااااالبا

ت املالية  ومعالجتها  وتلخيصااااااااااااها  وإعداد التقارير توثيق املعلوما

  .الخاصة بها

All significant defaults and fundamental 

weaknesses in designing and applying the internal 

control procedures on financial reports that may have a 

reasonable risk of affecting the company capacity to 

document, treat and summarize the financial 

information as well as preparation of financial reports.  

  أو لم يكن  يشاااااااااااامااال اإلدارة أو 
 
أي احتياااال  سااااااااااااواء واااان جوهرياااا

موظفين آخرين يقومون بااااادور هاااااام في الرقااااااباااااة الاااااداخلياااااة على 

  .التقارير املالية

Any fraud, whether a fundamental or not, that 

includes the management or other staff who adapting 

significant  role in internal control on financial reports.  

 :Developing  procedures for  -3 :وضع إجراءات ملا يلي  -3

  اسااااااااااااتالم وحفظ ومعالجة الشااااااااااااكاوى التي تتلقاها الشااااااااااااركة فيما

بشؤون املحاسبة  أو إجراءات الرقابة املحاسبية الداخلية  يتعلق

 .أو شؤون املراجعة

Receiving, maintaining and addressing the 

complaints received by the company in respect of 

accounting affairs or internal accounting control 

procedures or audit affairs. 

 في الشركة السرية واملجهولة املصدر فيما يتعلق بأي بالغات موظ

 .مسائل محاسبة أو تدقيق مشكوك فيها

The staff’s confidential and anonymous reports in 

respect of any dubious accounting or auditing issues. 

مراجعااااااة العمليااااااات او العقود التي تكون فيهااااااا مصاااااااااااالحااااااة للمسااااااااااااؤولين  -4

ن أو أعضاااااااااااااااااء مجلس اإلدارة أو أفراد عاااااائالعهم املبااااااشاااااااااااارين  التنفيااااا يي

ومراجعاااااة تقاااااارير املراجع الخاااااارجي املتعلقاااااة بهااااا ا الخصااااااااااااول وتقاااااديم 

 .التوصيات بشأ ها ملجلس اإلدارة

4- Reviewing the operations or contracts that hold an 

interest for executive directors or Board members or 

immediate family members, in addition to reviewing 

reports of the external auditor in this regard and 

providing the recommendations about it for the Board of 

Directors. 

دراساااااااااااااااااة تقييم املراجعين الااااااداخليين والخااااااارجيين إلجراءات الرقااااااابااااااة  -5

 .جيةالداخلية وأنظمة الحماية التكنولو 

5- Studying the internal and external auditors’ 

assessment of the internal control procedures and 

technological protection systems. 

دراسااااااة العمليات فيما بين كيانات الشااااااركة والعمليات مع األطرا  ذوي  -6

 .العالقة

6- Studying the operations between the company 

entities and the operations with relevant parties. 

ضاااااااااامان االسااااااااااتخدام األمثل لتقنية املعلومات وتوافر الضااااااااااوابط التقنية  -7

 .الالزمة للحصول على معلومات وبيانات دقيقة ويعتمد عليها

7- Ensuring the optimal use of information technology, 

the availability of technical controls to obtain accurate 

and reliable information and data. 
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مناقشاااااة أية مساااااائل أخرى ضااااامن اختصاااااال اللجنة وإبداء التوصااااايات  -8

 بشأ ها إلى مجلس اإلدارةي

8- Discussing any other issues within the committee 

jurisdiction  and making recommendations to the Board 

of Directors. 

  Article (62): Powers of the audit committee لجنة املراجعة : صالحيات ثانية والستون املادة ال

 The committee powers  صالحيات اللجنة 

وي تتمكن اللجنة من القيام بمهامها ومسااااااااااااؤولياعها  يتوجب على مجلس االدارة 

 من صالحياته ومنها ما يلي
 
 :تفويضها جزءا

To enable the committee to fulfill its functions and 

responsibilities, the Board of Directors shall authorize 

partial powers , including the following: 

االطالع على  ااااااجالت الشااااااركة ووثائقها وخاصااااااة الساااااارية والالزمة ألداء  -1

 .أعمالها

1- Reviewing the company records and documents, 

especially  the necessary and confidential ones in order 

to perform its businesses. 

أن تطلاااب أي إيضاااااااااااااااح أو بياااان من أعضاااااااااااااااء مجلس اإلدارة أو اإلدارة  -2

 .التنفي ية

2- Requesting any clarification or  declaration from the 

Board members or the executive management. 

أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشااااااااااااركة لالنعقاد  -3

إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضااااااات الشاااااااركة ألضااااااارار أو خساااااااائر 

  .جسيمة

3- Requesting from the Board of Directors to call on 

the General Assembly of the company  for meeting in 

case of the Board  interrupted the work or if the company  

experienced  damages or substantial losses.  

االتصااااااااال املباشاااااااار بمجلس اإلدارة واإلدارة العليا واملوظفين واملراجعين  -4

 .الداخليين ووافة اللجان في شركة بروج

4- Directly contacting with the Board of Directors, 

Senior Management, staff, internal auditors and other 

committees in Buruj . 

االتصاااااااااااااال املباااشاااااااااااار باااملسااااااااااااتشاااااااااااااارين القااانونيين واملراجعين الخااارجيين  -5

 .واألطرا  األخرى ذات العالقة بالشركة

5- Directly contacting with legal advisors, external 

auditors and other company related parties. 

االسااااااتعانة بمن تراه من الخبراء أو االسااااااتشاااااااريين املختصااااااين من داخل  -6

الشركة أو من خارجها لتقديم الرأي واملشورة في األمور الفنية أو غيرها 

 .املتعلقة بأعمال اللجنة

6- Seeking help from experts and specialized advisors 

inside or outside the company to provide opinions and 

advices in technical  issues or others related to the work 

of the Committee. 

 Limits of the audit committee powers  حدود صالحيات لجنة املراجعة 

 :The audit committee duties do not include the following :ال تشتمل واجبات لجنة املراجعة االتي

 .Designing or conducting the audit works -1 .تخطيط أو إجراء أعمال املراجعة -1
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تحديد ما إذا وانت قوائم الشاااااركة املالية وإفصااااااحاعها مكتملة ودقيقة  -2

 ملبااادئ املحاااساااااااااااابااة املتعااار  عليهااا واألنظمااة واللوائح 
 
وموضااااااااااااوعااة وفقااا

  .املعمول بها

2- Determining whether the company’s financial 

statements and their disclosure have been completed, 

accrued and set according to the accepted accounting 

principles and applicable laws and regulations.  

دئ إعاااداد وتقاااديم وسااااااااااااالماااة قوائم الشااااااااااااركاااة املاااالياااة ومطاااابقتهاااا للمباااا -3

  .املحاسبية وسياسات إعداد التقارير التي تتبعها الشركة

3- Preparing, providing and ensuring integrity of the 

company’s financial statements and reconciled with the 

accounting principles and reporting policies of the 

company.  

فاء بمسؤولياعها االعتماد على املعلومات ه ا ويجوز للجنة في سياق الو  -4

التي تحصاااااااااااااال عليهاااا من مااادير املراجعاااة الاااداخلياااة باااالشااااااااااااركاااة واملراجع 

الخارجي  وإدارة االلتزام  وإدارة املخاطر  والخبير االكتواري  واملستشار 

 القانوني  واإلدارة التنفي ية  واألطرا  ذات العالقةي

4- In the context of fulfilling its responsibilities, the 

company may depend on the data obtained from the 

company’s head of internal audit and the external 

auditor, in addition to the  compliance department, the 

risk management, the  actuarial expert, legal advisor, the 

executive management and related parties. 

  Article (63): The audit committee’s reports تقارير لجنة املراجعة : الثالثة والستون املادة 

يجااب على اللجنااة تقااديم تقااارير دوريااة للمجلس  تشااااااااااااتماال على ملحااة عااامااة عن 

 أن تقدم 
 
أنشاطتها وعلى ملخص لكعمال التي قامت بهاي ويجب على اللجنة أيضاا

  .للمجلس القرارات التي أوصت بها لكي يقوم املجلس باملصادقة عليها

The committee shall provide periodic reports to the 

Board, including a general overview on its activities and 

on the summary of its fulfilling work. In addition, the 

committee shall provide its recommended resolutions to 

the Board, to get the approval of the Board.  

على لجنااة املراجعااة إعااداد تقرير ساااااااااااانوي عن رأيهااا في ماادى كفااايااة نظااام الرقاااباة 

الداخلية في الشركة وعن فعالية واستقاللية إدارة املراجعة الداخلي في الشركة 

 .طاق اختصاصهاوعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في ن

The audit committee shall prepare the annual report on 

its opinion and the adequacy of the company's internal 

control system and on the effectiveness and 

independence of the company's internal audit 

department, and on the other acts within its jurisdiction. 

 تقديم تقرير سااااااانوي ملجلس اإلدارة عما قامت بإنجازه اللجنة 
 
على اللجنة أيضاااااااا

بناء  على خطة العمل الساااااااانوية لها  مع تضاااااااامين التقرير أية تغييرات توعااااااااةي بها 

اللجنة على آلية العمل التي تتبعها  أو أي تغييرات أخرى توعاااااةي اللجنة بإجرائها 

  .سات أو إجراءات املجلسفي الشركة أو في سيا

The committee shall provide the annual report to the 

Board of Directors, and the other fulfilling works 

according to its annual work plan along with any changes 

recommended by the Committee to be included in the 

report regarding its working mechanism in addition to 
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any other changes recommended by the Committee to 

be performed in the company or in the Board ‘s policies 

and procedures.  

يمكن للجنااة تقااديم تقرير مختصاااااااااااار إلى الجمعيااة العموميااة عن نشااااااااااااااط اللجناة 

 خالل العام املاليي

The committee may provide a brief report to the General 

Assembly  regarding the committee‘s activity during the 

fiscal year. 
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 Chapter  (5): Risk Management Committee Charter الخامس: ميثاق لجنة إدارة املخاطرالفصل 

 Article (64): Rules of forming the risk management لجنة إدارة املخاطرقواعد تشكيل : رابعة والستون املادة ال

committee 

يشكل مجلس اإلدارة لجنة إدارة املخاطر ويكون رئيسها وغالبية أعضائها  -1

من أعضاااااااااااااء مجلس اإلدارة غير التنفي يين  ويجب أن تتكون على األقل 

( أعضااااااااااااء  ويشاااااااااااترط أن يتوافر لديهم مساااااااااااتوى مالئم من املعرفة 3من )

 بإدارة املخاطر والشؤون املاليةي

1- The Board of Directors shall form the risk 

management committee, provided that the chairman 

and the majority of its members shall be non-

executive members of the Board of Directors. The risk 

management committee shall consist at least of (3) 

members, and they should have an appropriate level 

of knowledge in respect of financial risk 

management. 

 يتم  -2
 
جنة من أعضااااااااااء اللجنة  على أن يكون من أعضااااااااااء  اختيار رئيساااااااااا

ر
لل

 مجلس اإلدارة غير التنفي ييني

2- The chairman of committee shall be chosen 

from members of the committee, provided to be from 

the non-executive members of the Board of Directors. 

يتولى مدير إدارة املخاطر مسؤولية أمانة سر اللجنة وال يحق له املشاركة  -3

في التصااااااااااااوياات على قراراعهااا  وفي حااال عاادم وجود ماادير إلدارة املخاااطر  

 ة أمين سر من أعضائهايتختار اللجن

3- The manager of risk management shall bear the 

liability of the committee secretariat, he/she does not 

have the right to participating in voting on the 

committee resolutions. In case of absence the 

manager of risk management, the committee will 

choose a secretary  from its members. 

 Article (64): Controls selecting the Risk Management اختيار أعضاء لجنة إدارة املخاطر رابعة والستون: ضوابطاملادة ال

Committee Members 

 Upon selecting a member of the risk management   يجب مراعاة ما يلي:دارة املخاطرعند اختيار عضو لجنة إ

committee, the following shall be taken into account: 

 The member shall Have an acceptable degree or -1 أو ما يعادلها من خبرةي أن يكون حاصال على شهادة علمية مقبولة -1

equivalent experience. 

 في األعمال عدم وجود مصاااااااااالحة مباشاااااااااارة أو غير مباشاااااااااارة  -2
 
له شااااااااااخصاااااااااايا

 والعقود التي تتم لحساب الشركةي

2- The member may not have personal interest, 

directly or indirectly, in business  and contracts 

implemented for the company. 
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 The member shall have knowledge of insurance -3 أن يكون لدى العضو دراية عن نشاط التأميني -3

activity. 

أن يكون لدى العضااااو مسااااتوى مالئم من املعرفة بإدارة املخاطر والشااااؤن  -4

 املاليةي

4- The member shall have an appropriate level of 

knowledge in respect of financial risk management. 

 له في  -5
 
 من الشااااااااركة أو أن تكون الشااااااااركة ضااااااااامنا

 
أي أن ال يكون مقترضااااااااا

 قرضي

5- The member may not be borrowed from the 

company or the company be his/her guarantor of any 

loan. 

 Article (65): Procedures of The Risk Management اجتماعات لجنة إدارة املخاطر خامسة والستون: إجراءاتاملادة ال

Committee Meetings 

 ويتولى مدير  -1
 
تختار اللجنة في أول اجتماع لها  من بين أعضااااااااااااائها رئيسااااااااااااا

حال  وفيإدارة املخاطر مسااااااااااااؤولية أمانة ساااااااااااار اللجنة وأعمالها اإلدارية  

عدم وجود مدير إلدارة املخاطر يتم اختيار أمين الساااااااااااار من بين أعضاااااااااااااء 

 .اللجنة

1- In its first meeting, the committee  shall choose  

the chairman  among its members, and the manager 

of risk management shall be responsible for the  

committee  secretariat and its administrative 

businesses. In the event of absence the manager of  

risk management , the Secretary will be chosen from 

the committee  members. 

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيساها أو من عدد اثنين من أعضاائها أو بشاكل  -2

 أو عند الحاجة أو عند طلب من مدير إدارة املخاطر أو 
 
مجدول مساااااااااااابقا

 .االكتواري من الخبير 

2- The committee shall meet at the invitation of its 

Chairman or out of two members or according to 

prior  scheduled  date or  when required or when 

requested by the manager of  risk management or by 

the actuarial expert. 

جنة إجراء االجتماع عن طريق اسااااااااااااتعمال أي وسااااااااااااائل ساااااااااااامعية  -3
ر
يمكن لل

 .يستطيع خاللها ول عضو االستماع واالسماع

3- The committee may convene such meeting 

using any audio means, which through the member 

can listen and talk. 

بتحضاااااااااااير جدول األعمال وإرسااااااااااااله الى االعضااااااااااااء  سااااااااااار اللجنةيقوم أمين  -4

 5وتوجيه الدعوات لحضااااااااااااور االجتماعات قبل فترات وافية )على األقل 

 بااااااالاو 
 
ثااااااائاق واملارفاقااااااات أيااااااام قاباااااال واااااال اجاتاماااااااع(  عالاى أن ياكاون ماعاززا

واملعلومات الالزمة والتي تمكن األعضاء من دراسة املوضوعات املطروحة 

 .واتخاذ القرارات املناسبة

4- The committee Secretary shall prepare the  

agenda and send it to members, as well as sending the 

meeting invitations sufficiently in advance  ((5) days 

at least prior each meeting), provided that it shall be  

enhanced by the necessary documents, attachments 

and information in order to enable the members of 



 

 

 

 

 

 

 BCIC 133 of 246شركة بروج للتأمين التعاوني       

 

studying issues of discussion and  taking appropriate 

resolutions. 

كما يقوم أمين سااااااااار اللجنة بتدوين املناقشاااااااااات واملالحظات والتوصااااااااايات  -5

والقرارات في محضااااااار ول اجتماع وإرسااااااااله لكعضااااااااء للتوقيع عليه خالل 

أساااااااااااابوع من تاريخ ول اجتماع  حيث يتم االحتفا  باألصاااااااااااال في  ااااااااااااجل 

محاضاااااار اللجنة  ويتم إرسااااااال نسااااااخة منه ألمين ساااااار مجلس اإلدارة ليتم 

 اإلدارةيمجلس حفظه في  جالت 

5- After each meeting, the committee Secretary 

shall record discussions, observations, 

recommendations and resolutions in a minute  and 

send it to the members for signing during a week from 

the date of each meeting. The origin paper shall be 

preserve in the committee ‘s minutes registrar, a copy 

of minute  will be sent to the Board of Directors 

Secretary to be preserved in the Board registers. 

 إال  -6
 
اثنين من األعضاااااااااااااء أو  إذا حضاااااااااااارهال يكون اجتماع اللجنة صااااااااااااحيحا

 أو  نصااف عدد األعضاااء )أيهما أكثر( على األقل
 
 عبر املكاملاتإما شااخصاايا

الهاتفية الجماعية أو وسائل االتصال األخرى التي تتيح لجميع األشخال 

املشاااااااااااااركين في االجتماع سااااااااااااماع بعضااااااااااااهم البعضي وفي حال غياب رئيس 

جنة ل لب االجتماعي
ر
 اللجنة يقوم األعضاء الباقون باختيار رئيس لل

6- The committee meeting shall be valid only if a 

minimum of (2) of the members or the half of the 

members (whichever is more) attend, at least 

whether personally, via a conference call or any other 

communication mean, which allows all participants 

to listen to each other. In the event of the committee 

chairman absence, the remaining members attending 

shall choose a committee chairman for that meeting. 

اجتماعات خالل  أربعتجتمع لجنة إدارة املخاطر بصفة دورية على األقل  -7

 
 
 أو ضاااااااروريا

 
 ملا تراه مناسااااااابا

 
العام الواحد بشاااااااكل ربع سااااااانوي أو أكثر وفقا

 .اعها ومسؤولياعهاإلنجاز واجب

7- The risk management committee shall 

periodically meet for minimum four meeting  or more 

during the single year on a quarterly basis  according 

to it deems appropriate or necessary for fulfilling its 

duties and responsibilities. 

جنااة في أي وقاات يراه املجلس أو رئيس يجوز ع -8
ر
قااد اجتماااعااات خاااصاااااااااااااة لل

ي ويجوز لندارة التنفي ية أن 
 
اللجنة أو غالبية أعضاااااااااااااء اللجنة ضااااااااااااروريا

تطلااااب من املجلس أو من رئيس اللجنااااة الاااادعوة لعقااااد اجتماااااع خااااال 

للجنةي كما يجوز عقد اجتماعات مشااااااااااتركة مع لجنة املراجعة للتنساااااااااايق 

تركة مثل االلتزام واملراجعة الداخلية والحوكمة بخصااول املواضاايع املشاا

 وغيرهاي

8- Special meetings of the Committee may be held 

at any time the Board, the Chairman of the 

Committee, or the majority of the Committee 

members deems necessary. Upon a request by the 

executive management, the Board or the committee 

chairman shall call for a committee meeting 

convening. Joint meetings may hold with the audit 

committee to coordinate in respect of common issues 
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such as  compliance, internal auditing , governance 

and others. 

 Each committee member shall personally attend -9 اللجنة أن ُينيب عنه غيره في حضور اجتماعات اللجنةيال يجوز لعضو  -9

the committee meetings. 

ف عضااااااااااااو اللجناة دون عا ر مقبول عن حضااااااااااااور ثالث جلسااااااااااااات  -10
ر
إذا تخل

ي
 
 متتالية ُيعتبر مستقيال

10- If a committee member is absent, without a 

reasonable excuse, from attending (3) consecutive 

sessions, it shall consider to be resigned. 

يحق لرئيس لجنة إدارة املخاطر إذا لزم األمر دعوة أي من أعضاء مجلس  -11

 اإلدارة أو لجنة املراجعة أو اإلدارة التنفي ية لحضور اجتماعات اللجنةي

11- The chairman of risk management committee 

has the right to invite, if needed, any of the members 

of the Board of Directors or internal auditing  or the 

executive management for attending the committee 

meetings. 

يقوم أمين سااااار اللجنة بإعداد محضااااار لكل من اجتماعات اللجنة لتوثيق  -12

عد قيام أعضاااااااااااااء اللجنة بمراجعة املحضاااااااااااار وابداء املالحظات أعمالهاي وب

عليه  يتم وضاااااااااع املحضااااااااار بصااااااااايغته النهائية واملصاااااااااادقة عليه من جميع 

إلى أمين ساااااااار املجلس لحفظه بشااااااااكل دائم في  ااااااااجل  وإرسااااااااالهاألعضاااااااااء 

 محاضر اجتماعات الشركةي

12- All minutes of the committee meetings shall be 

prepared by the committee secretary in order to 

document the works thereof. After the committee 

members review the minutes and make observations 

with regard to it, the minute shall be adopted in its 

final version, and be ratified by all members. The 

Board Secretary shall, then, keep it permanently in the 

minutes register of the Company meetings. 

تصاااااااااااادر قرارات اللجنة بأغلبية موافقة األعضاااااااااااااء الحاضاااااااااااارين )وال يجوز  -13

وتثبااات قراراعهاااا في محااااضاااااااااااار يوقعهاااا رئيس اللجناااة  بااااإلنااااباااة(التصااااااااااااويااات 

 واألعضاء الحاضرين وأمين سر اللجنةي 

13- The committee resolutions shall be issued by the 

majority  of attended members (the proxy voting is 

prohibited), and its resolutions shall be recorded in 

minutes signed by the committee chairman, the 

attended members and the committee secretary.  

جناة )في حاال واان أمين الساااااااااااار ليس من أعضااااااااااااااء ال يمتلاب أمين ساااااااااااار الل -14

 اللجنة( حق التصويت على قراراعهاي

14- The committee Secretary  does not have right to 

vote on its resolutions (in the event that the 

committee Secretary is not a member of the 

committee). 
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 In the case of equal votes, the chairman of the -15 الجانب ال ي صوت معه رئيس اللجنةيفي حال تساوي األصوات ير ح  -15

Committee shall have the casting vote. 

ترفع اللجناة توصاااااااااااايااعهاا وقراراعهاا إلى مجلس اإلدارة خالل مادة ال تتعادى  -16

تاااااااريخ انعقاااااااد اجتماااااااع مجلس اإلدارة التااااااالي الجتماااااااع اللجنااااااة وذلااااااب 

 ادهايالعتم

16- The committee shall submit its 

recommendations and resolutions to the Board of 

Directors during a period not exceeding the date of 

convening the the Board of Directors meeting 

following the committee meeting in order to be 

approved. 

 Article (65): Roles and Functions of The Risk Management لجنة إدارة املخاطر ومهام سة والستون: دور خاماملادة ال

Committee 

يتوجااااااب أن تبق  سااااااااااااياااااااساااااااااااااااااات وإجراءات اللجنااااااة مرنااااااة لكي تقوم بواجباااااااعهااااااا 

ومسااااااااااااؤولياعها  ولكي تتمكن من التعامل مع الظرو  أو األوضاااااااااااااع والتفاعل معها 

بشااااااااااااكاال أمثاالي وتناادرج الواجبااات واملسااااااااااااؤوليااات التاااليااة ضاااااااااااامن واالسااااااااااااتجااابااة لهااا 

صااااااااااااالحياااات اللجناااة  ويجاااب على اللجناااة أداء هااا ه الواجباااات واملسااااااااااااؤولياااات بماااا 

يتماشاااةى مع القوانين واألنظمة واللوائح الصاااادرة عن البنب املركزي وهيئة الساااوق 

  .املالية  وأي جهة رقابية أو تشريعية أخرى 

The committee policies and procedures  shall remain 

flexible to fulfill its duties  and responsibilities, and to  

handle and interact with the circumstances and 

issues, in addition to respond optimally. The 

following duties and responsibilities will be listed 

within the committee powers, and the committee 

fulfill such duties  and responsibilities according to 

Laws and regulations  issued by SAMA, CMA and any 

other regulatory or legislative agency.  

تقساااااااام مهام لجنة إدارة املخاطر في بروج إلى قساااااااامين: القساااااااام األول يتعلق بإدارة 

 :والقسم الثاني يتعلق باألعمال االكتواريةاملخاطر 

The functions of the risk management committee 

divided into two sections in Buruj: First section: 

related to the risk management, and the second 

section: related to the  actuarial works: 

 Functions Related to  Risk Management مهام تتعلق بإدارة املخاطر

معاونة املجلس في تنفي  مهامه اإلشاارافية على تطبيق سااياسااات الشااركة  -1

 .إلدارة املخاطر املؤسسية بكفاءة وفعالية

1- Helping the Board to implement the supervisory 

functions on applying the company’s policies for 

Enterprise Risk Management effectively and 

efficiently. 

 Enterprise Risk) مناقشااااااة واعتماد إطار عام إلدارة املخاطر املؤسااااااسااااااية -2

Management Framework)  ويشاااااااااااامل ذلب مراجعة املخاطر الرئيسااااااااااااية

2- Discussing and approval the Enterprise Risk 

Management Framework, including reviewing the 
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التي تتعرض لها الشاااركة والتي تنضاااوي ضااامن اإلطار العام إلدارة املخاطر 

 .ام بشكل سنوي على األقلاملؤسسية  ومراجعة اإلطار الع

main risks that the company is exposed to,  and  fall 

into the Enterprise Risk Management Framework as 

well as reviewing the Framework, at least annually. 

مناقشاااة واعتماد ساااياساااات إدارة املخاطر للشاااركة  والتحقق من تحدي ها  -3

 .بشكل سنوي على األقل أو ولما لزم األمر

3- Discussing and approval the company policies 

of risk management, verifying its update at least 

annually or as required. 

 Risk Appetite) د مبااااااد ي لبيااااااان املخاااااااطر املقبولااااااةمناااااااقشاااااااااااااااااة واعتمااااااا -4

Statement)  وتقااديم توصاااااااااااايااات اللجنااة إلى مجلس اإلدارة العتماااد بيااان

املخاطر املقبولة بشاااااكل  ها ي  على أن يتم مراجعة بيان املخاطر املقبولة 

 .بشكل سنوي على األقل

4- Discussing and initial approval the Risk Appetite 

Statement, submitting the committee 

recommendations to the Board of Directors in  order 

to approve the Risk Appetite Statement irrevocably, 

provided  reviewing the Risk Appetite Statement, at 

least annually. 

طر الرئيسااااااااااااياااة اسااااااااااااتالم ومراجعاااة تقاااارير من إدارة املخااااطر ملراقباااة املخاااا -5

ومؤشاااااااااااارات املخاااطر الرئيساااااااااااايااة وأي تجاااوزات لحاادود مسااااااااااااتوى املخاااطر 

 .املقبولة

5- Receiving and reviewing reports issued from the 

risk management to control the main risk, key risk 

indicators and any other violations of the acceptable 

risk level. 

مراجعااة تقااارير من إدارة املخاااطر تتعلق بااأبرز أحااداث املخاااطر اسااااااااااااتالم و  -6

 .ومتابعة طرق معالجتها واالستجابة لها

6- Receiving and reviewing reports issued from the 

risk management  in respect of most significant risk 

issues, in addition to ways to address and respond to 

them. 

اعتماد الخطة السااانوية إلدارة املخاطر في الشاااركة واالشااارا  على تطبيق  -7

 .تلب الخطة ومتابعتها بشكل ربع سنوي 

7- Approving the annual plan for risk management 

in the company, and supervising on applying and 

following up such plan on a quarterly basis. 

الهيكل التنظيلي إلدارة املخاطر  ووضااااااااع توصاااااااايات بشااااااااأنه قبل مراجعة  -8

 .اعتماده بشكل  ها ي من قبل مجلس االدارة

8- Reviewing the organizational structures of risk 

management, and developing recommendations 

prior its final approval by the Board of Directors. 

ارد والنظم الكااافيااة إلدارة املخاااطر لتحقيقهااا ألهاادافهااا ضاااااااااااامااان توافر املو  -9

 .وخططها السنوية  وتقديم التوصيات به ا الخصول ملجلس اإلدارة

9- Ensuring the availability of adequate resources 

and systems for the risk management  in order to 

achieve its objectives and annual plans. As well as 
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submitting recommendations  in this regard for the 

Board of Directors. 

 ماان عااماالاايااااااة الااتااخااطااياااط  -10
 
تااعاازيااز دور إدارة املااخاااااااطاار عااباار جااعاالااهااااااا جاازءا

 .االستراتي ي للشركة

10- Enhancing the role of risk management by 

making it part of  the company strategic planning 

process. 

وضااااااع اسااااااتراتيجية شاااااااملة إلدارة املخاطر بما يتناسااااااب مع طبيعة ومجم  -11

أنشااااطة واسااااتراتيجية الشااااركة  ومتابعة تنفي ها ومراجعتها وتحدي ها بناء 

 .على املتغيرات الداخلية والخارجية للشركة

11- Developing comprehensive strategy of the risk 

management in accordance with nature and volume 

of the company's activities and strategy, and 

following up its implementation, reviewing and 

updating under the internal and external variations of 

the company. 

التحقق من وجود آلية فعالة ملشاااااااااركة املعلومات املتعلقة بإدارة املخاطر  -12

 .تخاذ قرارات مبنية على معلومات موثوقة ووافيةبما يضمن ا

12- Verifying an effective mechanism to share the 

information related to the  risk management that 

ensuring making resolutions based on reliable and 

adequate data. 

التنفي ية ومسااااااااااعدعها في ضااااااااامان قيام إدارة املخاطر في مسااااااااااندة اإلدارة  -13

 .تقييم أعمالها وتطويرها واكتشا  الثغرات

13- Ensuring  the support of risk management to the 

executive management, and helping it in assessing 

and promoting business, as well as figuring out the 

shortcomings. 

على تحمل املخاطر وتعرضااها لها بشااكل دوري إعادة تقييم قدرة الشااركة  -14

  .التحملإطار القدرة على  ومراجعة

14- Reassessing the company ability of taking risk 

and exposing them periodically, and reviewing the 

Stamina Framework.  

ومواصلة نشاطها بنجاح  مع تحديد  استمرار الشركةالتحقق من جدوى  -15

 .ملخاطر التي عهدد استمرارها خالل ول سنة ماليةا

15- Verifying feasibility of the company continuity, 

and continuing its activity successfully, along with 

determining the risk  that threaten its continuity in 

every fiscal year. 

اطر تشاااااااااااامال باالحاد األدن  املخااطر التاأكاد من أن ساااااااااااايااساااااااااااااات إدارة املخا -16

 :التالية

16- Ensuring that the policies of risk management  

shall include the minimum risk, as follows: 

  املخاااطر املاااليااة: )مثاال مخاااطر السااااااااااااوق  أسااااااااااااعااار الفااائاادة  أسااااااااااااعااار

 الصر   مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة(

Financial Risk: (Such as market risk, interest 

rates, exchange rates, credit risk and liquidity risk ) 



 

 

 

 

 

 

 BCIC 138 of 246شركة بروج للتأمين التعاوني       

 

  املخاطر التأمينية: )مثل مخاطر االكتتاب  مخاطر التساااعير  مخاطر

 تسوية املطالبات  مخاطر اعادة التأمين(

Insurance Risk: (Such as  underwriting  risk, 

pricing risk, claims settlement risk and reinsurance 

risk) 

   املخاطر التشغيلية: )مثل مخاطر تقنية املعلومات  مخاطر السمعة

 مخاطر االستمرارية  ييي الت(

Operational Risk: (Such as information 

technology risk, reputation risk, continuity risk. ... etc.) 

 غساااااااااااايل األموال ومخاطر  مخاطر فشاااااااااااال األنظمة الرقابية ومكافحة

 .عدم االلتزام ومخاطر حوكمة الشروات

Risk of regulatory failure and Anti Money 

Laundering, non-compliance risk, and the company 

governance risk. 

   مخاطر أخرى: )مثل مخاطر االسااااااتراتيجية  مخاطر تطوير املنتجات

 مخاطر الدول ييي الت(

Other Risk: (e.g. strategic risks, product 

development risks, ... countries risks, etc.) 

تقييم فعاااااليااااة نظم وآليااااات تحااااديااااد وقياااااس ومتااااابعااااة املخاااااطر التي قااااد  -17

 .تتعرض لها الشركة وتحديد أوجه القصور ووضع خطط معالجة لها

17- Assessing the effectiveness of risk recognizing , 

measuring and monitoring systems and mechanisms 

that the company may expose to, determining the 

defaults, devolving plans in order to address and treat 

them. 

ضاااااااااااامان اسااااااااااااتقاللية إدارة املخاطر وتمكينها ودعمها في تحقيق أنشااااااااااااطتها  -18

 .وخطتها السنوية

18- Ensuring  the independence of risk 

management, empowering and supporting it to fulfill 

its activities and annual plans. 

 Verifying the understanding of risk management -19 .التحقق من استيعاب موظفي إدارة املخاطر للمخاطر املحيطة بالشركة -19

staff for the company’s surrounding risk. 

إرساااااااااااااء وتعزيز ثقافة إدارة املخاطر وخلق لغة مخاطر مشااااااااااااتركة وتوحيد  -20

مفاهيم إدارة املخاطر عبر التحقق من وجود أنشااااااااااااطة للتوعية والتدريب 

   .على وافة املستويات في الشركة

20- Enhancing and promoting the culture of risk 

management, creating common philosophy for risk, 

standardization of risk management concepts 

throughout the verification of awareness-raising and 

training activities, at all levels of the company.   

التعاااون مع لجنااة املراجعااة في التحقق من ماادى مواءمااة خطااة املراجعااة  -21

 .تتعرض لها الشركةالداخلية للشركة مع مستوى املخاطر التي 

21- Cooperating with the audit committee to verify 

the compatibility of the company's internal audit plan 

with the level of risk that the company is exposed to. 

مراجعة أية تقارير مسااااااااااااتلمة من لجنة املراجعة تتعلق بإدارة املخاطر في  -22

 .تخاذ أية إجراءات أو قرارات الزمةالشركة  وا

22- Reviewing any reports received from the audit 

committee in respect of risk management in the 
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company, taking any necessary procedures or 

resolutions. 

إعااااااداد تقااااااارير حول التعرض للمخاااااااطر والخطوات املقترحااااااة إلدارعهااااااا   -23

 .إلى مجلس اإلدارةورفعها 

23- Preparing reports of  risk exposure and the 

proposed steps to manage  and submit them to the 

Board of Directors. 

تقديم التوصاااااااااااايات ملجلس اإلدارة حول املسااااااااااااائل املتعلقة بإدارة املخاطر  -24

 .وأية استشارة يتطل ها مجلس اإلدارة

24- Provide recommendations to the Board of 

Directors regarding the issues related to risk 

management as well as any other  advisory required 

by the Board of Directors. 

 Functions Related to Actuarial Works  مهام تتعلق باألعمال االكتوارية 

املباشااااااار إلى مجلس اإلدارة واإلدارة تمكين الخبير االكتواري من الوصاااااااول  -1

 .العليا واملراجعين الداخليين والخارجيين

1- Enabling the actuarial expert of direct contact 

with the Board of Directors, Senior Management, the 

internal and external auditors. 

لومات وااليضااااااااااحات دعم وتمكين الخبير االكتواري من الوصاااااااااول إلى املع -2

املطلوباة في نطااق عملاه  ومتاابعاة أياة عقباات تواجاه الخبير االكتواري في 

 .أدائه لعمله دون تأخير

2- Enabling and supporting the actuarial expert  to  

access the required data and clarifications within the 

scope of his work, following up any obstacles faced 

the actuarial expert  in performing his work, without 

delay. 

الدورية املستلمة من الخبير االكتواري وتقديم  ومناقشة التقارير مراجعة  -3

 .أية توصيات بخصوصها إلى مجلس اإلدارة

3- Discussing and reviewing the annual reports 

received from the actuarial expert, submitting any 

recommendations in this regard to the Board of 

Directors. 

التحقق من ماادى فعاااليااة وكفاااءة االجراءات واألنظمااة الااداخليااة والبرامت  -4

التقنية املساااتخدمة واملوارد البشااارية الالزمة لكعمال االكتوارية  وتقديم 

 التوصيات بخصوصها إلى مجلس اإلدارةي

4- Verifying the effectiveness and efficiency  of the 

procedures, internal regulations, technical programs 

used, and human resources required for the actuarial 

works, as well as submitting recommendations in this 

regard to the Board of Directors. 

Article (66): Risk Management Committee Powers لجنة إدارة املخاطردسة والستون: صالحيات سااملادة ال  

وي تتمكن اللجنة من القيام بمهامها ومسااااااااااائولياعها  على مجلس اإلدارة تفويضاااااااااااها 

 :بجزء من صالحياته ومنها ما يلي

To make the committee implementing its functions 

and responsibilities, the Board of Directors shall 
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authorize it to a part of its powers, including the 

following: 

إمكانية الوصاااااااااااول إلى/ الحصاااااااااااول على املعلومات التي تحتاجها اللجنة في  -1

 .عملها سواء  من داخل الشركة أو اي جهة أخرى خارج الشركة

1- Accessing/obtaining information required by 

the committee regarding its work, whether inside the 

company or any other agency outside the company. 

دعوة أي من منسااااااااااوبي الشااااااااااركة أو املتعاقدين معها ومن في حكمهم على  -2

اختال  معامالعهم أو مكانتهم لالساااتجابة لطلبات اللجنة متى تطلب األمر 

 .ذلب

2- Inviting any of the company's employees or 

contractors and equivalents at all transactions or 

positions to respond the committee requirements, 

whenever required. 

أن تطلاااااب أي إيضاااااااااااااااااح أو بياااااان من أعضاااااااااااااااااء مجلس اإلدارة أو اإلدارة  -3

 .اللجنةالتنفي ية فيما يتعلق بمهام 

3- Requesting any clarification or statement from 

the Board members or the executive management 

regarding the committee functions. 

لجان ال ووافةاالتصااااااال املباشاااااار بمجلس اإلدارة واإلدارة العليا واملوظفين  -4

 في شركة بروج

4- Directly contacting with the Board of Directors, 

the senior management, staff and all committees at 

BCIC. 

االساااااااااتعانة بمن تراه من الخبراء أو االساااااااااتشااااااااااريين املختصاااااااااين من داخل  -5

الشااااااركة أو من خارجها لتقديم الرأي واملشااااااورة في األمور الفنية أو غيرها 

 .اللجنة بأعمالاملتعلقة 

5- seeking help from experts and specialized 

advisors inside or outside the company to provide 

opinions and advices  in technical  issues or others 

related to the work of the Committee. 

تلتزم اللجنة بالقيام بأي أنشااااااااااااطة أخرى تتوافق مع ه ا امليثاق  حسااااااااااااب ما تراه 

أو مناسباي ويتم اعطاء اللجنة صالحية التفاعل املباشر اللجنة أو املجلس ضروريا 

والتام مع مجلس إدارة الشااااااااااركة وادارعها التنفي ية حساااااااااابما تراه اللجنة ضااااااااااروريا 

 ألداء واجباعها بموجب ه ا امليثاقي

The Committee shall undertake any other activities 

that are in conformity with this Charter, as deemed 

necessary or appropriate by the Committee or the 

Board. The Committee shall be granted the power of 

direct and full interaction with the company Board of 

Directors and its executive department, as deem 

necessary by the Committee to fulfill its duties under 

this  Charter. 

Article (67): Reports of the Risk Management Committee لجنة إدارة املخاطرسابعة والستون: تقارير املادة ال  

 The committee shall issue the following reports as a يتوجب على اللجنة إصدار التقارير التالية كحد أدن :

minimum: 
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  مفصلة ربع سنوية إلى مجلس اإلدارة حول مستوى التعرض رفع تقارير

 للمخاطر الرئيسية والخطوات املقترحة إلدارة ه ه املخاطري

Submitting quarterly detailed reports on the 

main risk exposing level and the proposed steps to 

manage such risk to the Board of Directors. 

 ر اجتماعات لجنة إدارة املخاطر إلى مجلس االدارةيرفع محاض Submitting the risk management committee 

minutes of meetings to the Board of Directors. 

  تقااديم تقرير ساااااااااااانوي إلى مجلس اإلدارة تشااااااااااااتماال على ملحااة عااامااة عن

 
 
 أنشاااااااطة اللجنة وملخص لكعمال التي قامت بها ونساااااااب اإلنجاز مقارنة

باإلضااااااااااااافة إلى نتائت مراجعة اللجنة  مع خطة العمل الساااااااااااانوية للجنة

وتوصياعها حول اإلطار العام إلدارة املخاطر وبيان إدارة املخاطر املقبولة 

 واستراتيجية إدارة املخاطر إلى مجلس اإلدارة للمصادقة عليهاي

Submitting an annual report to the Board of 

Directors, which covers an overview of the 

committee activities and a summary of works 

conducted by the committee, including completion 

ratios compared to the annual action plan of the 

committee, together with the audit findings and 

recommendations of the committee for the general 

framework of the risk management, the statement of 

the accepted risk management and the strategy of the 

risk management, in order to be approved by the 

Board of Directors. 

  رفع تقااااااارير الخبير االكتواري بشااااااااااااكاااااال ملخص إلى مجلس اإلدارة مع

 به ا الخصولي   التوصيات املتعلقة

Briefly submitting the actuary's report and 

recommendations to the Board of Directors.   

  التقرير الساااااااااااانوي الاااااا ي يحتوي على خطااااااة إدارة املخاااااااطر املعتماااااادة

وخطوات تنفي ها وال ي يقدم ضاامن التقارير الساانوية اللبنب املركزي 

 ل التقرير على ما يلي:السعودي في  هاية ول عامي ويشم

Submitting the annual report covering the 

adopted risk management plan and its 

implementation steps, which is submitted within the 

annual reports of SAMA, at the end of each year. The 

report shall include the following: 

 Written policies and procedures, adopted internal - واإلجراءات املكتوبة وآليات الضوابط الداخلية املعتمدةيالسياسات  -

control mechanisms as well. 

مراجعاة ساااااااااااانوياة لفعاالياة تنفيا  ساااااااااااايااساااااااااااااات إدارة املخااطر واإلجراءات التي  -

 يعتمدها مجلس اإلدارةي

- An annual audit of the risk management policy 

implementation and procedures adopted by the 

Board of Directors. 

  تقااديم تقرير ساااااااااااانوي عن ماادى فعاااليااة وكفاااءة نشاااااااااااااااط إدارة املخاااطر

وملخص عن مدى تطبيق إدارة املخاطر للخطة الساااااااانوية املعتمدة  مع 

Submitting an annual report on the risk 

management activity effectiveness and efficiency and 
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تسااليط الضااوء على أوجه القصااور أو تباين تحتاج ملعالجة وتقديم أية 

صااااااااااااياااات لتعزيز وتمكين إدارة املخااااطر من متاااابعاااة تطبيق أنشااااااااااااطتهاااا تو 

 بفعاليةي

a summary of the annual adopted plan application by 

the risk management, in addition, highlighting 

omissions or discrepancies that needs to be 

addressed, and submitting any recommendations to 

promote and enable the risk management to actively 

follow-up its activities. 

  جنااااااة تقااااااديم تقرير مختصاااااااااااار
ر
لى الجمعيااااااة إفي حااااااال الرغبااااااة يمكن لل

 الل العام املالييالعمومية عن نشاط اللجنة خ

If desired, the committee may provide a brief 

report to the General Assembly regarding the 

committee‘s activity during the financial year. 

 MODULE (6): Charter of the Investment Committee السادس: ميثاق لجنة االستثمارالفصل 

 Article (68): Formation Rules of the Investment Committee االستثمارلجنة قواعد تشكيل : ثامنة والستون املادة ال

وفق التعليمااات الصااااااااااااااادرة من يشااااااااااااكاال مجلس اإلدارة لجنااة االسااااااااااااتثمااار  -1

سااااااااااااتقلين الجمعياااة العااااماااة العاااادياااة ويكون أعضاااااااااااااااائهاااا من األعضااااااااااااااااء امل

أعضااااااء  (3) تتكون على األقل منويجب ان تنفي يين التنفي يين وغير الو 

  ويشااااااااااااترط ان يتوافر لديهم مسااااااااااااتوى مالئم من أعضاااااااااااااء 5وال يزيد عن 

 املعرفة بأنشطة ومواضيع االستثماري

1- The Board shall form the investment committee 

in accordance with instructions issued by the 

ordinary general assembly, and its members shall be 

from independent, executive and non-executive 

members. It shall consist of a minimum of (3) and a 

maximum of (4) members, provided to have an 

appropriate knowledge level of investment activities 

and issues. 

 للجنة من أعضااااااااااء ال -2
 
لجنة  على أن يكون من أعضااااااااااء يتم اختيار رئيساااااااااا

 مجلس االدارة غير التنفي ييني

2- The committee chairman shall be elected from 

among members of the committee, provided that he 

shall be from the non-executive members of the 

Board of Directors. 

يتولى لأعضااااااااااااااائهااا أو من غيرهم تقوم اللجنااة باااختيااار أمين ساااااااااااار من بين  -3

األعمااال االداريااة للجنااة ويفضااااااااااااال أن يكون أمين ساااااااااااار اللجنااة على درايااة 

لوائح املرتبطااة القواعااد و الو  االسااااااااااااتثماااريااة واألنشااااااااااااطااة بااأعمااال الشااااااااااااركااة

 بأعمال وأنشطة الشركةي

3- The committee shall elect a secretary amongst or 

out of its members to assume the committee 

administrative works, and rather to be familiar with 

the company’s business, investment activities, and 

rules and regulations related to the company’s 

business and activities. 
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 Article (69): controls of Election for Members of the : ضوابط اختيار أعضاء لجنة االستثمار تاسعة والستون املادة ال

Investment Committee  

 Upon electing an Investment Committee member, the :عند اختيار أعضاء لجنة االستثمار  يجب مراعاة ما يلي

following shall be taken into account: 

 على شااهادات علمية مقبولة  -1
 
ولديه خبرة عملية  أن يكون العضااو حاصااال

 .في مجال االستثمار

1- Each member shall obtain appropriate academic 

certificates with a practical experience in the 

investment field. 

 في األعمال  -2
 
أال يكون له مصااااااااالحة مباشااااااااارة أو غير مباشااااااااارة له شاااااااااخصااااااااايا

 .حالة من تضارب املصالحوالعقود التي تتم لحساب الشركة ينشأ عنها 

2- He may not have a direct nor indirect personal 

interest in the business and contracts made in the 

favor of the company that may lead to an interest 

conflict case. 

أن يكون لدى العضاااااااو دراية عن نشااااااااط التأمين وخبرة وافية في أنشاااااااطة  -3

 .ثماراالست

3- Each member shall be familiar with the 

insurance activity and have an adequate experience 

in investment activities. 

 من الشركة أو أن تكون الشركة ضامنة له في أي قرضي أال  -4
 
 Each member may not be a borrower from the -4 يكون مقترضا

company, nor the company be its guarantor for any 

loan. 

Article (70): Committee Meeting Procedures جراءات اجتماعات اللجنةإ: السبعون املادة   

1-  
 
للجنة  كما تختار اللجنة في أول اجتماع لها  من بين أعضااااااااااااائها رئيسااااااااااااا

 من بين 
 
يجوز لهاااا ولغرض إعاااداد محااااضاااااااااااار اجتمااااعااااعهاااا أن تختاااار أميناااا

 األعمال اإلدارية للجنةيأعضائها 
 
 أو من غيرهم يتولى أيضا

1- At the first meeting, the committee shall elect the 

chairman amongst its members. For the preparation 

purpose of its minutes of meetings, it shall elect a 

secretary amongst or out of its members,  in order to 

also assume the committee administrative works. 

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيساها أو من عدد اثنين من أعضاائها أو بشاكل  -2

 أو عند الحاجة أو عند طلب من مدير 
 
 مسؤول/االستثمارمجدول مسبقا

 ياملخاطر إدارة لجنة من بطلب االستثمارأو 

2- Upon an invitation by its chairman, (2) of the 

members, pre-scheduled dates, whenever needed, 

the investment director/investment official or the risk 

management committee,  the committee shall be 

convened. 
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جراء االجتماع عن طريق اسااااااااااااتعمال أي وسااااااااااااائل ساااااااااااامعية إيمكن للجنة  -3

 سماعيستماع واإل خاللها ول عضو اال من يستطيع 

3- The committee may convene such meeting 

using any audio means, which through the member 

can listen and talk. 

عضاااااااااااااء لى األ إرساااااااااااااله إيقوم أمين سااااااااااااراللجنة بتحضااااااااااااير جدول األعمال و  -4

 5وتوجيه الدعوات لحضااااااااااااور االجتماعات قبل فترات وافية )على األقل 

 بااااااالاوثااااااائاق واملارفاقااااااات 
 
أيااااااام قاباااااال واااااال اجاتاماااااااع(  عالاى أن ياكاون ماعاززا

واملعلومات الالزمة والتي تمكن األعضاء من دراسة املوضوعات املطروحة 

 واتخاذ القرارات املناسبةي

4- The committee secretary shall prepare and send 

the agenda  to the members, as well as, sending such 

invitations for attending meeting, a sufficient periods 

ahead (a minimum of (5) days before each meeting), 

provided to be supported with documents, 

attachments and necessary information that enable 

the members to study the proposed subjects and take 

appropriate decisions. 

كما يقوم أمين سااااااااار اللجنة بتدوين املناقشاااااااااات واملالحظات والتوصااااااااايات  -5

والقرارات في محضااااااار ول اجتماع وإرسااااااااله لكعضااااااااء للتوقيع عليه خالل 

أساااااااااااابوع من تاريخ ول اجتماع  حيث يتم االحتفا  باألصاااااااااااال في  ااااااااااااجل 

ليتم محاضاااااار اللجنة  ويتم ارسااااااال نسااااااخة منه ألمين ساااااار مجلس االدارة 

 حفظه في  جالت مجلس االدارةي

5- After each meeting, the committee Secretary 

shall record discussions, observations, 

recommendations and resolutions in a minute  and 

send it to the members for signing during a week from 

the date of each meeting. The origin paper shall be 

preserve in the committee ‘s minutes registrar, a copy 

of minute  will be sent to the Board of Directors 

Secretary to be preserved in the Board registers. 

 اال إذا حضااااااااااااره اثنين من األعضاااااااااااااء أو  -6
 
ال يكون اجتماع اللجنة صااااااااااااحيحا

 أو نصااف عدد األعضاااء )أي
 
 عبر املكاملاتهما أكثر( على األقل إما شااخصاايا

الهاتفية الجماعية أو وسائل االتصال األخرى التي تتيح لجميع األشخال 

املشاااااااااااااركين في االجتماع سااااااااااااماع بعضااااااااااااهم البعضي وفي حال غياب رئيس 

 اللجنة يقوم األعضاء الباقون باختيار رئيس للجنة ل لب االجتماعي

6- The committee meeting shall be valid only if a 

minimum of (2) of the members or the half of the 

members (whichever is more) attend, at least 

whether personally, via a conference call or any other 

communication mean, which allows all participants 

to listen to each other. In the event of the committee 

chairman absence, the remaining members attending 

shall choose a committee chairman for that meeting. 

اجتماعات خالل  أربعتجتمع لجنة االسااااااااااااتثمار بصاااااااااااافة دورية على األقل  -7

 أو ضاااااااروري
 
 ملا تراه مناسااااااابا

 
 العام الواحد بشاااااااكل ربع سااااااانوي أو أكثر وفقا

 
 ا

 .واجباعها ومسؤولياعها إلنجاز 

7- The investment committee shall periodically 

meet for minimum four meeting  or more during the 

single year on a quarterly basis  according to it deems 
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appropriate or necessary for fulfilling its duties and 

responsibilities. 

يجوز عقااد اجتماااعااات خاااصاااااااااااااة للجنااة في أي وقاات يراه املجلس أو رئيس  -8

ي ويجوز لندارة التنفي ية أن 
 
اللجنة أو غالبية أعضاااااااااااااء اللجنة ضااااااااااااروريا

تطلااااب من املجلس أو من رئيس اللجنااااة الاااادعوة لعقااااد اجتماااااع خااااال 

للجنااةي كمااا يجوز عقااد اجتماااعااات مشااااااااااااتركااة مع لجنااة املراجعااة او لجنااة 

 طر للتنسيق بخصول املواضيع املشتركةيإدارة املخا

8- Special meetings of the committee may be 

convened, at any time, the Board, the committee 

chairman or the member majority thinks that is 

necessary. Upon a request by the executive 

management, the Board or the committee chairman 

shall call for a committee meeting convening. In 

addition, joint meetings may be convened with the 

audit committee or the risk management committee 

to coordinate common issues. 

 Each committee member shall personally attend -9 ال يجوز لعضو اللجنة ان ينيب عنه غيره في حضور اجتماعات اللجنةي -9

the committee meetings. 

إذا تخلف عضااااااااااااو اللجناة دون عا ر مقبول عن حضااااااااااااور ثالث جلسااااااااااااات  -10

ي
 
 متتالية يعتبر مستقيال

10- If a committee member fails to attend three 

consecutive meetings  without an acceptable excuse, 

he shall be considered resigned. 

يحق لرئيس لجنة االساااااااااااتثمار إذا لزم األمر دعوة أي من أعضااااااااااااء مجلس  -11

التنفيااااا ياااااة االدارة أو لجناااااة املراجعاااااة أو لجناااااة إدارة املخااااااطر أو االدارة 

 اجتماعات اللجنةي لحضور 

11- If necessary, the investment Committee 

Chairman shall be entitled to invite any of the Board 

members, Audit Committee, Risk Management 

Committee or the Executive Management to attend 

the Committee meetings. 

يقوم أمين سااااار اللجنة بإعداد محضااااار لكل من اجتماعات اللجنة لتوثيق  -12

 أعمالهاي وبعد قيام أعضاااااااااااااء اللجنة بمراجعة املحضاااااااااااار وابداء املالحظات

عليه من جميع  واملصاااااااااادقةعليه  يتم وضاااااااااع املحضااااااااار بصااااااااايغته النهائية 

األعضاااااااااااء وإرساااااااااااله إلى سااااااااااكرتير املجلس لحفظه بشااااااااااكل دائم في  ااااااااااجل 

 محاضر اجتماعات الشركةي

12- All minutes of the committee meetings shall be 

prepared by the committee secretary in order to 

document the works thereof. After the committee 

members review the minutes and make observations 

with regard to it, the minute shall be adopted in its 

final version, and be ratified by all members. The 

Board Secretary shall, then, keep it permanently in the 

minutes register of the Company meetings. 
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تصاااااااااااادر قرارات اللجنة بأغلبية موافقة األعضاااااااااااااء الحاضاااااااااااارين )وال يجوز  -13

التصااااااااااااويااات بااااإلنااااباااة( وتثبااات قراراعهاااا في محااااضاااااااااااار يوقعهاااا رئيس اللجناااة 

 واألعضاء الحاضرين وأمين سر اللجنةي

13- The committee decisions shall be issued by the 

attended member majority (the proxy voting is 

prohibited), and its decisions shall be recorded in 

minutes signed by the committee chairman, the 

attended members and the committee secretary. 

ال يمتلب أمين ساااااااااااار اللجنة )في حال وان أمين الساااااااااااار ليس من أعضاااااااااااااء   -14

 راراعهاياللجنة( حق التصويت على ق

14-  The committee Secretary  does not have right to 

vote on its resolutions (in the event of the committee 

Secretary is not a member of the committee). 

 In the case of equal votes, the chairman of the -15 في حال تساوي األصوات ير ح الجانب ال ي صوت معه رئيس اللجنةي -15

Committee shall have the casting vote. 

ترفع اللجناة توصاااااااااااايااعهاا وقراراعهاا إلى مجلس اإلدارة خالل مادة ال تتعادى  -16

 تاريخ انعقاد مجلس اإلدارة التالي الجتماع اللجنة وذلب العتمادهاي

16- The committee shall submit its 

recommendations and decisions to the Board of 

Directors, within a period that may not exceed the 

convening date of the Board of Directors meeting 

following the committee meeting, in order to be 

adopted. 

 Article (71): Role and Tasks of the Investment Committee لجنة االستثمار ومهام دور : الحادية والسبعون املادة 

إعداد سااااااااااااياسااااااااااااة اسااااااااااااتثمارية مكتوبة تتضاااااااااااامن حدود املخاطر ونسااااااااااااب  -1

االسااتثمار املسااموح بها لكل فئة من فئات األصااول والصااالحيات املفوضااة 

والتااأكااد من األخاا  في االعتبااار تحلياال العالقااة بين األصااااااااااااول والخصااااااااااااوم 

سيولة ومتطلبات الواملتطلبات طويلة األجل املتعلقة باملخاطر وااليرادات 

 .ومالءة الشركة املالية ورفعها ملجلس اإلدارة للموافقة عليها

1- Developing a written investment policy 

including risk limits, each allowed investment ratios 

for each asset type and authorized powers, and 

ensuring the consideration of analyzing the relation 

among assets,  liabilities, long-term requirements of 

risks and revenues, liquidity requirements and the 

company’s financial solvency, in order to be 

submitted to the Board for approval. 

نشااااااااااااطاااااة مراجعاااااة تقاااااارير حااااادود املخااااااطر وحااااااالت التعرض املتعلقاااااة باااااأ -2

االسااااااتثمار الصااااااادرة من إدارة املخاطر بصااااااورة دورية والتأكد من مالءمة 

حاادود املخاااطر لكوضااااااااااااااع الحاااليااة للسااااااااااااوق ومسااااااااااااتوى املخاااطر املقبولااة 

 .للشركة

2- Periodically reviewing reports on risk limits, 

exposure cases of investment activates issued by the 

risk management, and ensuring the solvency of risk 

limits of the market current situations and the 

acceptable risk levels at the company. 
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 %50مراجعة االساااتثمارات والتأكد من التزام الشاااركة بنسااابة االساااتثمار ) -3

من مجموع األصااااااااااااول املتااااحاااة لالسااااااااااااتثماااار( والتاااأكاااد من الحصااااااااااااول على 

 .ب املركزي في حال تخفيض ه ه النسبةموافقة البن

3- Reviewing investments, ensuring the company’s 

compliance with the investment ratio (50% of assets 

available for investment) and obtaining the SAMA’s 

approval, in the event of decreasing such ratio. 

تثمارية بشااااكل ساااانوي في ضااااوء أنشااااطة الشااااركة مراجعة السااااياسااااة االساااا -4

وقاادرعهااا على تحماال املخاااطر واملتطلبااات طويلااة األجاال املتعلقااة باااملخاااطر 

واإليرادات ومالءعها املالية واستراتيجيات توزيع األصول وعرض السياسة 

  حيااااااث ال يتم 
 
للمراجعااااااة على مجلس اإلدارة للموافقااااااة عليهااااااا ساااااااااااانويااااااا

عد أخ  موافقة مجلس اإلدارة والتأكد من التعديل على السااااااااياسااااااااة إال ب

الحصااااااااااااول على موافقة البنب املركزي في حال طرأ على السااااااااااااياسااااااااااااة أي 

 .تعديالت جوهرية

4- Annually reviewing the investment policy based 

on the company’s activities, ability of risk tolerance, 

long-term requirements of risks and revenues, 

financial solvency and asset distribution strategies, 

annually submitting the policy to the Board for 

reviewing to be approved, as the policy shall only be 

amended after the Board’s approval, and ensuring 

obtaining SAMA’s approval, if there are any material 

amendments in respect of such policy. 

مراجعة مدى االلتزام بتطبيق الساااياساااة االساااتثمارية في الشاااركة وتحديد  -5

أوجاااااه القصااااااااااااور املرتبطاااااة باااااإجراءاعهاااااا ورفع التوصااااااااااااياااااات ذات العالقاااااة 

 .للمجلس

5- Reviewing the application of investment policies 

at the company, specifying their procedure omissions 

and submitting recommendations thereof to the 

Board. 

التأكد من مالئمة سااياسااات الشااركة االسااتثمارية ونظم الضاابط الرقابية  -6

 .ومراقبة املخاطر

6- Ensuring the appropriateness of the company’s 

investment policies, monitoring control systems and 

the risk control. 

ساااياساااة االساااتثمار وتنفي ها بشاااكل ربع سااانوي بما يتضااامن  مراجعة أداء -7

 :األمور اآلتية دون االقتصار عليها

7- Quarterly reviewing and implementing the 

investment policy performance, including but limited 

to the following: 

 .A.  Reviewing the performance of asset types .من فئات األصول مراجعة أداء ول   أي

 B. Following-up the general risks of the investment .متابعة املخاطر العامة للسياسة االستثمارية بي

policy. 

 C. Submitting the investment portfolio performance .رفع تقرير أداء املحفظة االستثمارية إلى مجلس اإلدارة جي

to the Board of Directors. 
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التأكد من التزام وافة األنشااااااااااااطة املتعلقة باالسااااااااااااتثمار بمتطلبات الئحة  -8

االستثمار الصادرة عن البنب املركزي ومتطلبات األنظمة واللوائح األخرى 

 .ذات العالقة

8- Ensuring the compliance of all investment 

activities with the requirements of the investment 

regulations issued by SAMA, laws and other related 

regulations. 

التااأكااد من توافر وكفاااءة إجراءات تحااديااد وضاااااااااااابط مسااااااااااااتويااات تفويض  -9

املساااااااااؤوليات إلى املوظفين ومساااااااااتوى االعتماد على النظم األسااااااااااساااااااااية في 

ة الشااااااااااااركة االسااااااااااااتثمارية الشااااااااااااركة وإجراءات تطبيق الرقابة على أنشااااااااااااط

وأصااااااااااااولهاا ومتاابعتهاا وإدارعهاا والتاأكاد من مالءماة اإلجراءات ملسااااااااااااؤولياات 

الشااااااااااااركاة ومنتجااعهاا وموقف الشااااااااااااركاة من نااحياة املالءة املاالياة ومخااطر 

 .الشركة

9- Ensuring the availability and efficiency of 

procedures for specifying and controlling the 

responsibility authorizing levels to employees, and 

the dependency level on the main systems at the 

company, as well as, procedures for applying, 

following-up and managing the monitoring to the 

company’s investment activities and assets. Ensuring 

the appropriateness of procedures for the company's 

responsibilities and products, in addition, the 

company’s situation regarding the financial solvency 

and the company's risks. 

التأكد من تعميم ونشاااااار سااااااياسااااااة االسااااااتثمار إلى جميع املوظفين املعنيين  -10

ألنشااطة االسااتثمارية والتأكد من فهمهم بصااورة مباشاارة أو غير مباشاارة با

 .لها

10- Ensuring the circulation, publication and 

understand of the investment policy to all employees 

directly or indirectly concerning in investment 

activates. 

و منع أ املوافقة على آلية وحدود التوزيع االساااااااتراتي ي لكصاااااااول وشاااااااروط -11

تقييد حيازة األصاااول ومراجعة مؤشااارات قياس األداء االساااتثماري لفئات 

 .األصول ورفع النتائت إلى املجلس للموافقة

11- Approving the mechanism and limits of the 

strategic distribution of assets and prohibition or 

adherence of asset possession, and reviewing 

investment performance measurement indicators for 

asset types, and submitting findings to the Board of 

Directors approval. 

إرسااااااء وتعزيز ملبادئ الشااااافافية وتعزيز التنسااااايق بين اإلدارات في أنشاااااطة  -12

 .االستثمار

12- Enhancing and promoting transparency basis, 

and promoting coordination among departments in 

respect of investment activities. 

التأكد من شاااااااااااامولية واكتمال اإلفصاااااااااااااحات املتعلقة باالسااااااااااااتثمار ومدى  -13

 .ومالءمتها مع متطلبات الئحة االستثمار واللوائح ذات العالقة

13- Ensuring the inclusion and completion of 

investment disclosure, as well as, the appropriateness 
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with the requirements of the investment regulations 

and the related regulations. 

املوافقة على اختيار/ترشاااايح شااااروات االسااااتثمارية املسااااتقلة املراد اسااااناد  -14

 .مهام االستثمار اليها

14- Approving the election/nomination of 

independent investment companies desired to which 

investment tasks intended to be assigned. 

اقتراح معاااايير اختياااار الشاااااااااااارواااات االسااااااااااااتثماااارياااة والوسااااااااااااطااااء في العملياااة  -15

االسااااااااااااتثماااارياااة واقتراح طبيعاااة االتفااااقياااات على مجلس اإلدارة للموافقاااة 

 .ختيار بشكل دوريوالتأكد من فاعلية املعايير وإجراءات اال 

15- Proposing selection standards of investment 

companies and brokers within the investment and 

the agreement nature to the Board of Directors for 

approval, and periodically ensuring the effectiveness 

of standards and procedures. 

 Reviewing the commissioning agreement and -16 .تفاقية اإلسناد ورفع التوصيات بشأ ها إلى مجلسمراجعة ا -16

submitting recommendations thereof to the Board. 

التااأكااد من كفاااءة اإلدارة العليااا في مراقبااة أداء الشااااااااااااركااة االسااااااااااااتثمااارياااة  -17

 اإلجراءات املعتمدة مناملسند إليها إدارة االستثمار بناء  على السياسات و 

 .مجلس اإلدارة ورفع التوصيات به ا الشأن ملجلس اإلدارة

17- Ensuring the efficiency of the senior 

management regarding the investment company 

assigned to manage the investment according to 

policies and procedures adopted by the Board of 

Directors, and submitting recommendations thereof 

to the Board of Directors. 

 Developing technical standards for investment -18 .وضع املعايير الفنية ألنشطة االستثمار واعتمادها من مجلس اإلدارة -18

activities to be adopted by the Board of Directors. 

توافر وفااااعلياااة نظم إعاااداد التقاااارير االسااااااااااااتثماااارياااة والرقااااباااة التاااأكاااد من  -19

الداخلية للتأكد من توافق عملية إدارة األصااااااول مع سااااااياسااااااة االسااااااتثمار 

واملتطلباات القاانونياة والتنظيمياة ومنهاا الئحاة االسااااااااااااتثماار الصاااااااااااااادرة عن 

البنب املركزي وتحديد أوجه القصااااور )إن وجدت( ورفع التوصاااايات به ا 

 .اإلدارة الخصول ملجلس

19- Ensuring the availability and effectiveness of the 

investment report development and the internal 

auditing to assure the compatibility of the asset 

management with the investment policy and legal 

and regulatory requirements, such as the investment 

regulations issued by SAMA, specifying omissions (if 

any) and submitting recommendation in such regard 

to the Board of Directors. 

املوافقة على استثمارات الشركة وعلى استخدام أنواع جديدة من أدوات  -20

 .االستثمار

20- Approving investments of the company and the 

use of new investment instruments. 
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مراجعة جميع التقارير الدورية والسنوية الداخلية أو املرسلة إلى الجهات  -21

التنظيميااة املتعلقااة باااالسااااااااااااتثمااار  والتااأكااد من اكتمااالهااا ودقتهااا والتزامهااا 

 .باملتطلبات القانونية والتنظيمية

21- Reviewing all periodical and annual reports, 

whether internally or sent to mentoring agencies, and 

ensuring its completion, accuracy and compliance 

with legal and regulatory requirements. 

مراجعااااة التقااااارير والتحليالت الربع ساااااااااااانويااااة املتعلقااااة بعمليااااات االختبااااار  -22

ول واختبارات التحمل والتقويم وتحليل مسااااااااااااتوى مرونة محفظة األصاااااااااااا

وأساااااااااااليب تحليل الحاالت االفتراضااااااااااية وتحليل الحساااااااااااسااااااااااية لقياس أثر 

الت ب ب في املتغيرات املتعلقة باالسااااااااااااتثمار على قيمة وعوائد االسااااااااااااتثمار 

 .املتوقعة

22- Reviewing the quarterly reports and analysis in 

respect of testing, valuating and analyzing the 

flexibility level of the asset portfolio, tolerance tests, 

virtual case analysis methods and sensitivity analysis 

to measure the volatility influence in investment 

variations over the investment value and expected 

returns. 

االسااااتثمار ومراجعة خروقات حدود  مراجعة املخالفات املتعلقة بأنشااااطة -23

 .االستثمار

23- Reviewing violations in respect of investment 

activities and investment level breaches. 

 Reviewing asset and liability status and the -24 .مراجعة وضع األصول والخصوم وموقف السيولة لدى الشركة -24

liquidity situation of the company. 

التأكد من الفصل في املهام بين األشخال املنوط بهم مسؤولية التعامل  -25

باألصااول ومتابعتها وتسااويتها ومراقبتها  واألشااخال املنوط بهم مسااؤولية 

تطبيق السااااااااااياسااااااااااة االسااااااااااتثمارية  والتأكد من توفير املوارد الالزمة تنفي  

 .تلب املهام

25- Ensuring the separation of responsibilities 

between persons in charge for transacting, following-

up, settling and controlling assets and persons in 

charge for applying the investment policy, as well as, 

ensuring the availability of the necessary materials to 

implement such tasks. 

مراجعة أية تقارير مسااااتلمة من لجنة املراجعة تتعلق بأنشااااطة االسااااتثمار  -26

 .ومحفظة استثمارات الشركة  واتخاذ أية إجراءات أو قرارات الزمة

26- Reviewing any reports received from the audit 

committee in respect of the company’s investment 

activities and portfolio, and taking any necessary  

procedures or decisions. 

ة وثاااائق التاااأمين عن محفظاااة حقوق  -27
 

لااا التاااأكاااد من فصااااااااااااااال محفظاااة حم 

املساااااااااهمين في سااااااااياسااااااااة االسااااااااتثمار حيث أن ول نوع من أنواع األصااااااااول 

 مصنف حسب األهدا  واملخاطر املترتبةي

27- Ensuring the separation between the portfolio of 

insurance document holders and the portfolio of 

shareholder rights in the investment policy, as each 

type of assets is classified according to objectives and 

risking resulting therefrom. 
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 Article (72): Powers of the Investment Committee لجنة االستثمار صالحياتالثانية والسبعون: املادة 

وي تتمكن اللجنااة من القيااام بمهااامهااا ومساااااااااااائولياااعهااا  يتوجااب على مجلس االدارة 

 من صالحياته ومنها ما يلي
 
 :تفويضها جزءا

In order to enable the committee to fulfill its tasks and 

responsibilities, the Board of Directors shall authorize 

it with a part of its powers, including the following: 

اساااتخدام السااالطة املمنوحة لها وي تحصااال على املعلومات التي تحتاجها  -1

 .سواء من داخل الشركة أو أي جهة أخرى خارج الشركة

1- Using its granted powers to obtain information 

needed, whether within the company or any external 

agency outside the company. 

دعوة أي من منسااااااااااوبي الشااااااااااركة او املتعاقدين معها ومن في حكمهم على  -2

اختال  معامالعهم أو مكانتهم لالساااتجابة لطلبات اللجنة متى تطلب األمر 

 .ذلب

2- Inviting any of the company's employees or 

contractors and equivalents at all transactions or 

positions to respond the committee requirements, 

whenever required. 

االساااااااااتعانة بمن تراه من الخبراء أو االساااااااااتشااااااااااريين املختصاااااااااين من داخل  -3

الشااااااركة أو من خارجها لتقديم الرأي واملشااااااورة في األمور الفنية أو غيرها 

 .املتعلقة بأعمال اللجنة

3- Seeking help from experts and specialized 

advisors inside or outside the company to provide 

opinions and advices  in technical  issues or others 

related to the work of the Committee. 

 Approving investments that do not exceed (SR -4 لاير سعودي XXX))  املوافقة على االستثمارات التي ال تتجاوز  -4

XXXX) 

تلتزم اللجنة بالقيام بأي أنشاااااااطة أخرى تتوافق مع ه ا امليثاق  حسااااااابما  -5

 ولدة اللجنة حق التواصاااااااااااال 
 
 أو مناساااااااااااابا

 
تراه اللجنة أو املجلس ضااااااااااااروريا

املباشااااااار والتام مع مجلس إدارة الشاااااااركة وإدارعها التنفي ية حسااااااابما تراه 

 ألداء واجباعها بموج
 
 ب ه ا امليثاقياللجنة ضروريا

5- The committee shall do any other activities in 

accordance with hereunder, as the committee or the 

Board thinks necessary or appropriate. The 

committee is entitled directly and completely to 

connect the Company's Board of Directors and the 

executive management, as deeming necessary by the 

committee, to fulfill its duties as per herein. 

Article (73): Reports of the Investment Committee لجنة االستثمار تقارير الثالثة والسبعون: املادة   

يجااااب على اللجنااااة تزويااااد املجلس بتقرير ربع ساااااااااااانوي يتضاااااااااااامن جميع املعلومااااات 

التحليالت املتعلقة باسااااااااااتثمارات الشااااااااااركة وتقييمها لفاعلية أنشااااااااااطة االسااااااااااتثمار و 

 كحد أدن  إيضاااااحات متعلقة بمدى تعرض األصااااول للخسااااارة 
 
ويشاااامل ذلب أيضااااا

لية األنظمة الرقابية واملخاطر املصاااااااااااااحبة  بما في ذلب رأي من إدارة املخاطر وفاع

 بشاااااااااكل 
 
الداخلية املتعلقة بأنشاااااااااطة االساااااااااتثمار ويراعى أن يكون ذلب التقرير معدا

The committee shall provide the Board with a quarterly 

report, which covers all investment information and 

analysis of the company and its assessment for the 

investment effectiveness, including as a minimum, notes 

of asset loss and such accompanied risks as well, in 
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 ألساااعار الساااوق 
 
يسااااعد مجلس اإلدارة على اتخاذ قراره بشاااأن أساااس التقييم وفقا

 الحالية وبناء على مستوى املخاطري

addition; an opinion of the risk department and the 

internal mentoring system effectiveness of investment 

activities. Such report shall be developed as a method 

assisting the Board of Directors to take its decision 

regarding the assessment basis according to the current 

market prices and based on risk levels. 

مراجعة التقرير الساااانوي املرساااال إلى البنب املركزي وتزويد مجلس اإلدارة بنسااااخة 

 منه  حيث يجب أن يحتوي التقرير على العناصر التالية:

Reviewing the annual report sent to SAMA and providing 

the Board of Directors with a copy, as the report shall 

contain the following items: 

 a) The investment statement and the resulted بيان االستثمار والدخل الناتت عنهاي يأ

income. 

 .b) Assets of each investment portfolio أصول ول محفظة استثماريةي يب

 .c) The value of each portfolio قيمة ول محفظةي يج

 .d) Shares, revenues and any dividend or loss الحصص واإليرادات وأي ربح أو خسارةي يد

 .e) Shares of assets arising out of disassociation حصص األصول عن التخارجي يه

 باألصول غير املفعلةي يو
 
 .f) An inactive asset statement بيانا

 .g) Allowed and prohibited assets األصول املسموح بها وغير املسموح بها يز

 ,h) Future objectives of the company business لعمل الشركة واستثماراعها وتوجيهاعهااألهدا  املستقبلية  يح

investments and directions. 

أي تااااااأثااياارات وعااواماااااال ماان املااتااوقااع أن يااكااون لااهااااااا أثاار عاالااى أداء  يط

 االستثماري

i) Any influences and factors may impact the 

investment performance. 

 MODULE (7): Charter of the Governance Committee ميثاق لجنة الحوكمةالسابع: الفصل 

 Article (74): Formation Rules of the Governance قواعد تشكيل لجنة الحوكمة: رابعة والسبعون املادة ال

Committee 

الحوكمة بما ال يقل عن ثالثة أعضاااااااااااااء وال  اإلدارة لجنةيشااااااااااااكل مجلس  -1

عضاء التنفي يين وغير التنفي يين وبما ال يتعارض يزيد عن خمسة من األ 

 مع أنظمة ولوائح الجهات الرقابيةي

1- The Board of Directors shall form the committee 

in a minimum of (3) and a maximum of (5) executive 

and non-executive members, and in a manner 

consistent with laws and regulations of mentoring 

agencies. 

يتم اختيار رئيس اللجنة من أعضاااااااااااااء اللجنة بأغلبية األصااااااااااااوات على أن  -2

 يكون من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفي ييني

2- The chairman of committee shall be chosen 

from among members of the committee by a majority 
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of votes, provided to be from the non-executive 

members of the Board. 

تقوم اللجناااة بااااختياااار أمين ساااااااااااار من بين أعضاااااااااااااااائهاااا أو من غيرهم يتولى  -3

األعمااال االداريااة للجنااة ويفضااااااااااااال أن يكون أمين ساااااااااااار اللجنااة على درايااة 

بااأعمااال الشااااااااااااركااة وقواعااد ولوائح الحوكمااة املرتبطااة بااأعمااال وأنشااااااااااااطااة 

 الشركةي

3- The committee shall choose a secretary from 

among its members or from others who will 

undertake the administrative work of the committee. 

It is preferred that the committee’s secretary is 

familiar with the company’s business and the rules 

and regulations related to the company’s business 

and activities. 

 Article (75): Controls of Election for Members of the لجنة الحوكمةاختيار أعضاء  خامسة والسبعون: ضوابطاملادة ال

Governance Committee 

 Upon electing a governance committee member, the :عند اختيار عضو لجنة الحوكمة  يجب مراعاة ما يلي

following shall be taken into account: 

 Each member shall obtain an appropriate -1 .أن يكون حاصال  على شهادة علمية مقبولة أو ما يعادلها من خبرة -1

academic certificate or an equivalent experience. 

 في األعمال عدم وجود مصاااااااااالحة مباشاااااااااارة أو غير مباشاااااااااارة له  -2
 
شااااااااااخصاااااااااايا

 .والعقود التي تتم لحساب الشركة

2- Lack of the direct or indirect personal interest in 

the business and contracts made in the favor of the 

company. 

 Each member shall be familiar with the -3 .أن يكون لدى العضو دراية بنشاط التأمين وممارسات الحوكمة -3

insurance activity and governance practices. 

أن يكون لاااادى العضااااااااااااو مسااااااااااااتوى مالئم من املعرفااااة بقوانين وتعليمااااات  -4

 .ولوائح الجهات الرقابية باململكة

4- Each member shall have an appropriate 

knowledge level of laws, instructions and regulations 

of Supervisory Agencies in KSA. 

 له في أي قرضي
 
 من الشركة أو أن تكون الشركة ضامنا

 
 The member may not be borrowed from the أن ال يكون مقترضا

company or the company be his/ her guarantor of any 

loan. 

Article (76): Governance Committee Meeting Procedures لجنة الحوكمةإجراءات اجتماعات  سادسة والسبعون:املادة ال  

  كما يجوز لها  -1
 
تختار اللجنة في أول اجتماع لها  من بين أعضاااااااائها رئيساااااااا

 من بين أعضائها أو من 
 
ولغرض إعداد محاضر اجتماعاعها أن تختار أمينا

 غيرهم يتولى األعمال االدارية للجنةي

1- In its first meeting, the committee shall choose 

from among its members a chairman. It may also, for 

the purpose of preparing the minutes of its meetings, 
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choose a secretary from among its members or others 

who will also undertake the administrative work of 

the committee. 

يساها أو من عدد اثنين من أعضاائها أو بشاكل تجتمع اللجنة بدعوة من رئ -2

مجاادول مساااااااااااابقااا أو عنااد الحاااجااة أو عنااد طلااب من مسااااااااااااؤول الحوكمااة 

 بالشركة/إدارة اإللتزامي

2- The committee shall meet at the invitation of its 

Chairman or out of two members or according to 

prior scheduled  date or  when required or when 

requested by the company’s corporate governance 

officer/compliance department. 

يمكن للجنة إجراء االجتماع عن طريق اسااااااااااااتعمال أي وسااااااااااااائل ساااااااااااامعية  -3

 يستطيع خاللها ول عضو االستماع واالسماعي

3- The committee may convene such meeting 

using any audio means, which through the member 

can listen and talk. 

يقوم أمين سااااااااااار اللجنة بتحضاااااااااااير جدول األعمال وإرسااااااااااااله إلى األعضااااااااااااء  -4

 5وتوجيه الدعوات لحضااااااااااااور االجتماعات قبل فترات وافية )على األقل 

 بااااااالاوثااااااائاق واملارفاقااااااات اجاتاماااااااع(أيااااااام قاباااااال واااااال 
 
  عالاى أن ياكاون ماعاززا

عضاء من دراسة املوضوعات املطروحة واملعلومات الالزمة والتي تمكن األ 

 واتخاذ القرارات املناسبةي

4- The committee secretary shall prepare and send 

the agenda to the members, as well as, sending such 

invitations for attending meeting, a sufficient period 

ahead (a minimum of (5) days before each meeting), 

provided to be supported with documents, 

attachments and necessary information that enable 

the members to study the proposed subjects and take 

appropriate decisions. 

كما يقوم أمين سااااااااار اللجنة بتدوين املناقشاااااااااات واملالحظات والتوصااااااااايات  -5

ر ول اجتماع وإرسااااااااله لكعضااااااااء للتوقيع عليه خالل والقرارات في محضااااااا

أسبوع عمل من تاريخ ول اجتماع  حيث يتم االحتفا  باألصل في  جل 

محاضاااااار اللجنة  ويتم إرسااااااال نسااااااخة منه ألمين ساااااار مجلس اإلدارة ليتم 

 حفظه في  جالت مجلس اإلدارةي 

5- The committee secretary shall record 

discussions, notes, recommendations and decisions 

in each minutes of meetings, and sending it to the 

members for signing within a business week as of 

each meeting date. The origin shall be maintained in 

the committee record of minutes of meetings. A copy 

shall be sent to the Board secretary, in order to be 

maintained in the records of the Board.  

 إال إذا حضااااااااااااره اثنين من األعضاااااااااااااء أو  -6
 
ال يكون اجتماع اللجنة صااااااااااااحيحا

 أو عبر  أكثر )علىنصاااف عدد األعضااااء )أيهما 
 
املكاملات  األقل إما شاااخصااايا

ال لجميع األشخالهاتفية الجماعية أو وسائل االتصال األخرى التي تتيح 

6- The committee meeting shall be valid only if a 

minimum of (2) of the members or the half of the 

members (whichever is more) attend, whether 
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املشاااااااااااااركين في االجتماع سااااااااااااماع بعضااااااااااااهم البعضي وفي حال غياب رئيس 

 اللجنة يقوم األعضاء الباقون باختيار رئيس للجنة ل لب االجتماعي

personally, via a conference call or any other 

communication mean, which allows all to 

participants to listen to each other. In the event of the 

committee chairman absence, the attending 

members shall elect a committee chairman for that 

meeting. 

تجتمع لجنة الحوكمة بصفة دورية على األقل مرتان خالل العام الواحد  -7

 إلنجاز واجباعها ومسؤولياعهاي
 
 أو ضروريا

 
 أو أكثر كما تراه مناسبا

7- The Governance Committee shall periodically 

meet at least twice during the year or more as it 

deems appropriate or necessary to fulfill its duties 

and responsibilities. 

يجوز عقااد اجتماااعااات خاااصاااااااااااااة للجنااة في أي وقاات يراه املجلس أو رئيس  -8

ي ويجوز لندارة 
 
 التنفي ية أناللجنة أو غالبية أعضاااااااااااااء اللجنة ضااااااااااااروريا

تطلااااب من املجلس أو من رئيس اللجنااااة الاااادعوة لعقااااد اجتماااااع خااااال 

قد اجتماعات مشااتركة مع اللجان األخرى أو األقسااام للجنةي كما يجوز ع

 واإلدارات وغيرها للتنسيق بخصول املواضيع املشتركةي

8- Special meetings of the committee may be 

convened, at any time the Board, the committee 

chairman or the member majority deems necessary. 

Upon a request by the executive management, the 

Board or the committee chairman shall call for a 

committee meeting convening. In addition, joint 

meetings may be held with other committees, 

divisions, departments, etc. to coordinate common 

issues. 

 A committee member may not delegate -9 غيره في حضور اجتماعات اللجنةي ال يجوز لعضو اللجنة أن ينيب -9

someone else to attend committee meetings. 

إذا تخلف عضو اللجنة دون ع ر مقبول عن حضور اجتماعين متتاليين  -10

ي
 
 يعتبر مستقيال

10- If a committee member fails to attend two 

consecutive meetings without an acceptable excuse, 

he shall be considered resigned. 

يحق لرئيس اللجنة إذا لزم األمر دعوة أي من أعضاااااااااااااء مجلس اإلدارة أو  -11

 لجنة املراجعة أو اإلدارة التنفي ية لحضور اجتماعات اللجنةي

11- If necessary, the Committee Chairman shall be 

entitled to invite any of the Board members, Audit 

Committee, Risk Management Committee or the 

Executive Management to attend the Committee 

meetings. 
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يقوم أمين سااااار اللجنة بإعداد محضااااار لكل من اجتماعات اللجنة لتوثيق  -12

أعمالهاي وبعد قيام أعضاااااااااااااء اللجنة بمراجعة املحضاااااااااااار وإبداء املالحظات 

عليه من جميع  واملصاااااااااادقةعليه  يتم وضاااااااااع املحضااااااااار بصااااااااايغته النهائية 

األعضاااااااااء وإرساااااااااله إلى أمين ساااااااار املجلس لحفظه بشااااااااكل دائم في  ااااااااجل 

 محاضر اجتماعات الشركةي

12- All minutes of the committee meetings shall be 

prepared by the committee secretary in order to 

document the works thereof. After the committee 

members review the minutes and make observations 

with regard to it, the minute shall be adopted in its 

definite version, and be ratified by all members. The 

Board Secretary shall, then, keep it permanently in the 

minutes register of the Company meetings. 

لجنة بأغلبية موافقة األعضاااااااااااااء الحاضاااااااااااارين )وال يجوز تصاااااااااااادر قرارات ال -13

التصااااااااااااويااات بااااإلنااااباااة( وتثبااات قراراعهاااا في محااااضاااااااااااار يوقعهاااا رئيس اللجناااة 

 واألعضاء الحاضرين وأمين سر اللجنةي 

13- The committee decisions shall be issued by the 

attended member majority (the proxy voting is 

prohibited), and its decisions shall be recorded in 

minutes signed by the committee chairman, the 

attended members and the committee secretary.  

ال يمتلب أمين سر اللجنة )في حال لم يكن أمين السر من أعضاء اللجنة(  -14

 حق التصويت على قراراعهاي

14- The Secretary of the Committee (if the Secretary 

is not a member of the Committee) may not have the 

right to vote on its decisions. 

 In the case of equal votes, the chairman of the -15 في حال تساوي األصوات  ير ح الجانب ال ي صوت معه رئيس اللجنةي -15

Committee shall have the casting vote. 

رفع اللجناة توصاااااااااااايااعهاا وقراراعهاا إلى مجلس اإلدارة خالل مادة ال تتعادى ت -16

تاااااااريخ انعقاااااااد اجتماااااااع مجلس اإلدارة التااااااالي الجتماااااااع اللجنااااااة وذلااااااب 

 العتمادهاي

16- The committee shall submit its 

recommendations and resolutions to the Board of 

Directors during a period not exceeding the date of 

convening the the Board of Directors meeting 

following the committee meeting in order to be 

approved. 

 Article (77): Role and Functions of the Governance لجنة الحوكمةومهام  دور  سابعة والسبعون:املادة ال

Committee 

واجراءات اللجنة مرنة بما يسمح لها بالقيام بواجباعها يتوجب أن تبق  سياسات 

ومسؤولياعها والتعامل مع الظرو  املختلفة وتقلبات األوضاع في بيئة األعمال 

والتفاعل معها واالستجابة لها بشكل أمثل وإعانة املجلس على تنفي  مهامه 

ابية املتعلقة بتطبيق ممارسات الحوكمة واللوائح الصادرة عن الجهات الرق

The Commission's policies and procedures shall remain 

flexible in order to enable it to carry out its duties and 

responsibilities and to deal with, interact with and respond 

optimally to different circumstances and fluctuations in 

the business environment, and to assist the Board in 
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املتعلقة ب لب وتقديم التوصيات ملجلس اإلدارة واإلدارة التنفي ية حول املسائل 

 .املتعلقة بالحوكمة

carrying out its functions related to the implementation of 

governance practices and regulations issued by the 

supervisory authorities related thereto, and submit 

recommendations to the Board and Executive 

Management on matters relating to governance. 

تندرج الواجبات واملهام التالية ضمن مسؤوليات اللجنة  ويجب على اللجنة أداء 

رة عن البنب ه ه الواجبات بما يتماشةى مع القوانين واألنظمة واللوائح الصاد

 .وهيئة السوق املالية وأي جهة رقابية أو تشريعية أخرى  املركزي السعودي

The following duties and functions are the responsibility 

of the Committee. The Committee shall perform these 

duties in accordance with the laws and regulations of 

SAMA, CMA and any other regulatory or legislative body. 

التحقق من التزام الشااااااااااااركااااة بقواعااااد الحوكمااااة الصاااااااااااااااادرة عن الجهااااات  -1

الرقابية املختلفة باململكة العربية السااااااعودية ومن ضاااااامنها الئحة حوكمة 

شاااااااااروات التأمين الصاااااااااادرة عن البنب املركزي الساااااااااعودي والئحة حوكمة 

 .السوق املاليةالشروات الصادرة عن هيئة 

1- Check the company's compliance with the 

corporate governance rules issued by the various 

regulatory authorities in KSA, such as the Insurers 

Governance Regulations issued by SAMA and 

Corporate Governance Regulations issued by CMA. 

الداخلي  واملراجعمراجعة التقارير الساااااااااااانوية الصااااااااااااادرة من إدارة االلتزام  -2

تطبيق مواثيق اللجاااان واألخااا  بعين االعتباااار توصااااااااااااياااات  املتعلقاااة بمااادى

لجناااة املراجعاااة فيماااا يتعلق بهااا ه التقاااارير ورفع هااا ه التقاااارير إلى مجلس 

 .اإلدارة

2- Review the annual reports issued by the 

Compliance Department and the internal auditor 

related to the extent to which the committees’ 

charters are implemented, taking into consideration 

the recommendations of the Audit Committee 

regarding these reports and submitting such reports 

to the Board. 

ملوافقااااااة على طلبااااااات التغيير الواردة من إدارة االلتزام والتي مراجعااااااة وا -3

 .تتعلق بتعديل مواثيق اللجان

3- Review and approve the change requests 

received from the Compliance Department related to 

the amendment of committee charters. 

على اللجاااان ذات الصاااااااااااالاااة  عرض التغييرات املقترحاااة في مواثيق اللجاااان -4

 .ومجلس اإلدارة

4- Present the proposed changes in committee 

charters to the relevant committees and the Board. 

االشااارا  على تطبيق دليل الحوكمة بالشاااركة وتقييم فعاليته مع تحديد  -5

 .أية أوجه قصور فيه

5- Supervise the implementation of the company's 

corporate governance guide and evaluate its 

effectiveness, with determining any deficiencies 

therein. 
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تحديد نقاط الضعف في املمارسات املتبعة في الحوكمة وفي آلية تطبيقها  -6

 .ورفع التوصيات ملجلس اإلدارة بشأ ها

6- Determine weaknesses in the practices followed 

in governance and the mechanism of their 

implementation, and make recommendations to the 

Board in such regard. 

االشااااااااارا  على تطبيق االدارات املختلفة لقواعد الحوكمة وطلب التقارير  -7

 .الالزمة عند الحاجة

7- Supervise the implementation of governance 

rules by different departments and request the 

necessary reports when needed. 

 للمتطلبات  -8
 
مراجعة ممارسااااااااات الحوكمة املتبعة بالشااااااااركة وتحدي ها وفقا

النظامية وأفضاااال املمارسااااات  بما يشاااامل مراجعة شاااااملة و تقييم لهيكل 

ابط الحوكماااة باااالشااااااااااااركاااة واإلجراءات واملماااارسااااااااااااااات املتبعاااة  وآلياااة ضااااااااااااو 

الحوكمااااة الااااداخليااااة  وتحااااديااااد مالءمتهااااا مع جميع القرارات والتعليمااااات 

 الصادرة في ه ا الشأن بشكل سنوي 

8- Review and update corporate governance 

practices in accordance with statutory requirements 

and best practices, including a comprehensive review 

and evaluation of the corporate governance 

structure, procedures and practices, and the 

mechanism of internal governance controls, and 

determine their relevance to all decisions and 

instructions issued annually. 

ا من وغيره مراجعة وتطوير قواعد السلوك املنهي التي تمثل قيم الشركة  -9

الساااااااااااياساااااااااااات واالجراءات الداخلية بما يلبي حاجات الشاااااااااااركة ويتفق مع 

 .أفضل املمارسات ومتطلبات الجهات الرقابية

9- Review and develop the rules of professional 

conduct that represent the company's values, and 

other internal policies and procedures to meet the 

company's needs and that comply with best practices 

and the requirements of the regulatory authorities. 

دراسااة تقارير إدارات الرقابة الداخلية واملتعلقة بالحوكمة ووضااع خطط  -10

 .معالجة حاالت عدم االلتزام واإلشرا  على تنفي ها

10- Examine internal oversight and governance 

reports and develop plans to address cases of non-

compliance and oversee their implementation. 

إعداد تقرير ساااااااااااانوي ملجلس اإلدارة باألعمال املنجزة للجنة والتوصاااااااااااايات  -11

 .بخصول أوجه الضعف أو القصور ان وجدت

11- Prepare an annual report to the Board on the 

work done by the committee and make 

recommendations regarding weaknesses or 

shortcomings, if any. 

لضاااااااامان حصااااااااول مجلس  للتقارير واعتمادهاملشاااااااااركة في تصااااااااميم هيكل  -12

 .اإلدارة واإلدارة التنفي ية على املعلومات الضرورية

12- Participate in designing and approving a report 

structure to ensure that the Board and the Executive 

Management obtain the necessary information. 
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مراجعااة الهيكاال التنظيلي وسااااااااااااياااسااااااااااااااات "إدارة الحوكمااة" )إن وجاادت(   -13

 .وتحديد جوانب الضعف والقوة  ووضع توصيات به ا الشأن

13- Review the organizational structure and policies 

of the “Governance Department” (if any), identify 

weaknesses and strengths, and make 

recommendations in such regard. 

 على التطورات في مجاااااال حوكماااااة  -14
 
اطالع أعضاااااااااااااااااء مجلس اإلدارة دوماااااا

الشااااااروات وأفضاااااال املمارسااااااات والتغييرات في لوائح الجهات الرقابية ذات 

 .قةالعال

14- Keep members of the Board informed of 

developments in the field of corporate governance, 

best practices and changes in the regulations of the 

relevant regulatory authorities. 

مراجعاة مادى كفااءة مواثيق اللجاان بشااااااااااااكال ساااااااااااانوي أو عناد حادوث أي  -15

القوانين واللوائح الصاااادرة والعمل مع  الساااياساااات واالجراءات أو تغيير في 

 .اللجان واالدارات صاحبة العالقة على تحدي ها

15- Review the efficiency of committee charters 

annually or any change in policies, procedures, laws 

and regulations issued and work with relevant 

committees and departments on their update. 

اقتراح برامت العمل االجتماعي وتحديد الوسااااااااااااائل الالزمة لطرح مبادرات  -16

 .الشركة في مجال العمل االجتماعي ورفعها إلى مجلس اإلدارة

16- Propose social work programs and identify the 

means to launch the company's social work initiatives 

and submit them to the Board. 

وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدم من مبادرات في العمل  -17

 .االجتماعي  ومقارنة ذلب بالشروات األخرى ذات النشاط املشابه

17- Develop measurement indicators that link the 

company performance with its social work initiatives, 

and comparing with other companies with similar 

activity. 

اإلفصاح عن أهدا  املسؤولية االجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين  -18

 .فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها

18- Disclose the objectives of social responsibility 

adopted by the company to its employees and 

educate them about it. 

اإلفصاااااااااااح عن خطط تحقيق املسااااااااااؤولية االجتماعية في التقارير الدورية  -19

 .ذات الصلة بأنشطة الشركة

19- Disclose plans of achieving social responsibility 

in periodic reports of the company activities. 

 Develop community awareness programs to -20 سؤولية املجتمعية للشركةيوضع برامت توعية للمجتمع للتعريف بامل -20

introduce the company to social responsibility. 

 Article (78): Role and Functions of the Governance لجنة الحوكمةومهام  دور  ثامنة والسبعون:املادة ال

Committee 

بمهامها ومسؤولياعها على مجلس اإلدارة تفويضها وي تتمكن اللجنة من القيام 

  :بجزء من صالحياته ومنها ما يلي

To make the committee implementing its functions 

and responsibilities, the Board of Directors shall 
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authorize it to a part of its powers, including the 

following:  

إلى/ الحصاااااااااااول على املعلومات التي تحتاجها اللجنة في  إمكانية الوصاااااااااااول  -1

 .عملها سواء  من داخل الشركة أو أي جهة أخرى خارج الشركة

1- Accessing/obtaining information required by 

the committee regarding its work, whether inside the 

company or any other agency outside the company. 

دعوة أي من منسااااااااااوبي الشااااااااااركة أو املتعاقدين معها ومن في حكمهم على  -2

اختال  معامالعهم أو مكانتهم لالساااتجابة لطلبات اللجنة متى تطلب األمر 

 .ذلب

2- Inviting any of the company's employees or 

contractors and equivalents at all transactions or 

positions to respond the committee requirements, 

whenever required. 

أن تطلاااااب أي إيضاااااااااااااااااح أو بياااااان من أعضاااااااااااااااااء مجلس اإلدارة أو اإلدارة  -3

 .التنفي ية فيما يتعلق بمهام اللجنة

3- Requesting any clarification or statement from 

the Board members or the executive management 

regarding the committee functions. 

لجان ال ووافةاالتصااااااال املباشاااااار بمجلس اإلدارة واإلدارة العليا واملوظفين  -4

 .في الشركة

4- Directly contacting with the Board of Directors, 

the senior management employees and all 

committees at Company. 

ختصاااااااااين من داخل االساااااااااتعانة بمن تراه من الخبراء أو االساااااااااتشااااااااااريين امل -5

الشااااااركة أو من خارجها لتقديم الرأي واملشااااااورة في األمور الفنية أو غيرها 

 .اللجنةاملتعلقة بأعمال 

5- Seeking help from experts and specialized 

advisors inside or outside the company to provide 

opinions and advices  in technical  issues or others 

related to the work of the Committee. 

تتولى اللجنة دراسة املوضوعات التي تختص بالحوكمة أو التي تحال اليها  -6

 .من مجلس اإلدارة  وترفع توصياعها إلى املجلس التخاذ القرار بشأ ها

6- The Committee shall examine topics that are 

specific to or referred to it by the Board and make 

recommendations to the Board for decision. 

تلتزم اللجنااة بااالقيااام بااأي أنشااااااااااااطااة أخرى تتوافق مع هاا ا النظااام  حساااااااااااابمااا تراه 

ي ويتم إعطاء اللجنة صالحية التفاعل املباشر 
 
 أو مناسبا

 
اللجنة أو املجلس ضروريا

 والتام مع مجلس إدارة الشااااااااااركة وإدارعها التنفي ية حساااااااااابما 
 
تراه اللجنة ضااااااااااروريا

 ألداء واجباعها بموجب ه ا النظامي

The Committee shall be obligated to carry out any other 

activities consistent with this law, as the Committee or the 

Board deems necessary or appropriate. The Committee is 

empowered to interact directly and fully with the 

company's Board and executive management as the 

Committee deems necessary to perform its duties under 

these Regulations. 
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 Article (79): Role and Functions of the Governance لجنة الحوكمة رئيس ومهام دور  تاسعة والسبعون:املادة ال

Committee Chairman 

اإلشااارا  على تخطيط وعقد اجتماعات اللجنة بما في ذلب املوافقة على  -1

 .جداول األعمال ومحاضر االجتماعات

1- Supervise the planning and holding of 

committee meetings, including approval of agendas 

and minutes of meetings. 

من اإلدارة العلياااا وكااا لاااب مجلس تزوياااد اللجناااة بااااملعلوماااات املنااااسااااااااااااباااة  -2

 .اإلدارة لتمكينها من القيام بمسؤوليتها

2- Provide the committee with appropriate 

information from Senior Management as well as the 

Board to enable it to carry out its responsibilities. 

افقة اللجنة أو توصاااااااااااايتها التأكد من جدولة جميع البنود التي تتطلب مو  -3

 .للمجلس بشكل مناسب

3- Ensure that all items that require the approval of 

the Committee or its recommendation to the Board 

are properly scheduled. 

الوصااااااااااااول املباااشاااااااااااار إلى اإلدارة التنفياا يااة  بااإمكااانيااةضاااااااااااامااان تمتع اللجنااة  -4

 .وك لب مجلس اإلدارة

4- Ensure that the committee has direct access to 

the Executive Management as well as the Board. 

 Prepare reports on the activities of the -5 إعداد تقارير عن أنشطة اللجنة بناء  على طلب مجلس اإلدارةي -5

committee upon the request of the Board. 

 Article (80): Role and Functions of the Governance لجنة الحوكمة أمين سر  ومهام دور  ثمانون:املادة ال

Committee Secretary 

اللجنة فيما يخص  ألعضاااااااااااااء للمعلومات ومصاااااااااااادر  وصاااااااااااال كحلقة العمل -1

 ممارسات الحوكمة بالشركةي

1- Act as a link and source of information for 

Committee members regarding the governance 

practices of the company. 

بشاااااكل متواصااااال على أي  األعضااااااء اطالع وضااااامان اللجنة أعمال تنسااااايق -2

 القراري اتخاذمعلومات تؤخ  بعين االعتبار في عملية 

2- Coordinate the committee work and ensure that 

members are constantly informed of any information 

taken into consideration in the decision-making 

process. 

االحتفااا  بميثاااق عماال اللجنااة وتوجيااه أنشااااااااااااطااة اللجنااة ليتم تنفياا هااا  -3

 للميثاق  ويتضمن ذلب تقديم املشورة للجنة حول إجراء تعديالت 
 
طبقا

 على ميثاق عمل اللجنة عند الضرورةي

3- Maintain the Committee's charter of work and 

guidance for the Committee's activities to be 

executed in accordance with the Charter, including 

advice to the Committee on amendments to the 

Committee's charter of work when necessary. 
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لجنة اء الإعداد املراسالت بالتنسيق مع رئيس اللجنة  وتوجيهها إلى أعض -4

وأعضاء مجلس اإلدارة  واألطرا  ذات العالقة  ويتضمن ذلب املراسالت 

 املطلوبة لتحديد مواعيد اجتماعات اللجنة أو الدعوة اليهاي

4- Prepare communications in coordination with 

the Chairman of the Committee and address them to 

members of the Committee, Board members and 

relevant parties, including those required to schedule 

or invite meetings of the Committee. 

إعاااداد املعلوماااات والتقاااارير التي يجاااب تعميمهاااا على أعضاااااااااااااااء اللجناااة في  -5

ي  اجتماعاعها وذلب قبل وقت وا  

5- Prepare information and reports that shall be 

circulated to the members of the committee in its 

meetings, before a sufficient time. 

حضااااااااااااور اجتماعات اللجنة وإعداد محاضاااااااااااار االجتماعات  وتعميم ه ه  -6

املحاضر على وافة أعضاء اللجنة للموافقة عليها  ومن ثم حفظ املحاضر 

 وإرسالها ألمين سر مجلس اإلدارةي

6- Attend committee meetings, prepare minutes of 

meetings, and circulate such minutes to all committee 

members for approval, and then keep the minutes 

and send them to the Secretary of the Board. 

الترتيب مع األطرا  التي تطلب اللجنة دعوعها لحضور بعض اجتماعاعها   -7

را  االستشاريين أو املستشارين القانونيين أو أي طر  وتشمل ه ه األط

 داخلي آخري

7- Arrange with parties that the committee 

requests to invite to attend some of its meetings, and 

these parties include consultants, legal advisors or 

any other internal party. 

 Coordinate with the concerned departments -8 رات املعنية بشأن قرارات اللجنةيالتنسيق مع اإلدا -8

regarding the decisions of the committee. 

 Article (81): Governance Committee Reports لجنة الحوكمةتقارير  حادية والثمانون:املادة ال

 The committee shall issue the following reports as a :أدن يتوجب على اللجنة إصدار التقارير التالية كحد 

minimum: 

 إرسال محاضر اجتماعات لجنة الحوكمة إلى مجلس اإلدارة. Send the minutes of the Governance Committee 

meetings to the Board. 

  تقديم تقرير سنوي إلى مجلس اإلدارة يحتوي على تقييم شامل لهيكل

الحوكمة بالشركة  ومالءمة مواثيق اللجان واملمارسات املتبعة  

والتعليمات الصادرة به ا الشأني كما يجب أن يشمل التقرير جميع 

مالحظات عدم االلتزام والتوصيات املتعلقة بها وخطط معالجتها واإلطار 

 .الزمني لها

Submit an annual report to the Board containing 

a comprehensive assessment of the company’s 

corporate governance structure, the adequacy of 

committee charters and practices, and the 

instructions issued in this regard. The report shall also 

include all observations of non-compliance and 
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related recommendations, plans to address them, and 

a time frame for them. 

 تقرير عن عمل ومبادرات الشركة في مجال األنشطة املجتمعية. There shall be prepared a report on the 

company's work and initiatives in the field of 

community activities. 

 ية العمومية عن نشااااااااااااط يمكن للجنة تقديم تقرير مختصااااااااااار إلى الجمع

 اللجنة خالل العام املاليي

The committee may provide a brief report to the 

General Assembly regarding the committee‘s activity 

during the fiscal year. 
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 والوظائف الرقابية الباب الخامس: اإلدارة التنفي ية

 التنفي يةاإلدارة : ول األ الفصل 

 

 Article (82): Role and Functions of the Executive دور ومهام اإلدارة التنفي ية  والثمانون: الثانيةاملادة 

Management  

 عن إدارة مواردها  -1
 
إدارة العمل اليومي للشركة وتسيير أنشطتها  فضال

 .يتفق مع أهدا  الشركة واستراتيجيتها بالشكل األمثل وبما

1- The day-to-day management of the company's 

business and the conduct of its activities, as well as the 

optimal management of its resources, consistent with 

the company's objectives and strategy. 

اقتراح استراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة واملرحلية  -2

االسااااااااااااتثمار  والتمويل  وإدارة املخاطر  وخطط  وسااااااااااااياسااااااااااااات وآليات

 إدارة الظرو  اإلدارية الطارئة وتنفي هاي

2- Propose and implement the company's 

comprehensive strategy, main and interim work plans, 

investment policies and mechanisms, financing, risk 

management, and emergency management plans. 

تنفياا  السااااااااااااياااساااااااااااااات واألنظمااة الااداخليااة للشااااااااااااركااة املقرة من مجلس  -3

 .اإلدارة

3- Implement the company's internal policies and 

regulations approved by the Board. 

اقتراح الهيكل الرأساااااااااااامالي األمثل للشااااااااااااركة واسااااااااااااتراتيجياعها وأهدافها  -4

 .املالية

4- Propose the optimal capital structure for the 

company, its strategies and financial objectives. 

اقتراح النفقاااات الرأسااااااااااااماااالياااة الرئيساااااااااااااااة للشااااااااااااركاااة وتملاااب األصااااااااااااول  -5

 .والتصر  فيها

5- Propose the company's main capital 

expenditures and owning and disposing of assets. 

الهياااااواااال التنظيميااااة والوظيفيااااة للشااااااااااااركااااة ورفعهااااا إلى مجلس  اقتراح -6

 .اإلدارة للنظر في اعتمادها

6- Propose the organizational and functional 

structures of the company and submit them to the 

Board to consider its approval. 

ع وضاو  عليها تنفي  أنظمة وضاوابط الرقابة الداخلية واإلشارا  العام -7

لرقابة وفعالية أنظمة ا السااااياسااااات واإلجراءات الالزمة لضاااامان كفاءة

 على سبيل املثال ال الحصر:  الداخلية  وتشمل

7- Implement internal control systems and controls 

and general supervision over them and develop the 

necessary policies and procedures to ensure the 

efficiency and effectiveness of internal control systems, 

including but not limited to:  
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 .A. Implement a conflict of interest policy .أي تنفي  سياسة تعارض املصالح

بي تطبيق األنظمة املالية واملحاساااابية بشااااكل سااااليم  بما في ذلب األنظمة ذات 

 .التقارير املالية بإعدادالصلة 

B. Properly implement financial and accounting 

regulations, including those relating to the preparation 

of financial reports. 

هايك قبتامنها ومر  جي تطبيق أنظمة رقابية مناساااااااااااابة لقياس وإدارة املخاطر والحد

الشااركة وإنشاااء بيئة ملمة  جهالتي قد توا وذلب بوضااع تصااور عام عن املخاطر 

بشاااااااافافية مع مجلس  الشااااااااركة وطرحهابثقافة الحد من املخاطر على مسااااااااتوى 

 اإلدارة وغيرهم من أصحاب املصالح

C. Implement appropriate control systems to measure, 

manage, reduce and control risks; By developing a 

general perception of the risks that a company may face 

and by creating a culture of risk reduction at the 

company level and make it transparent with the Board 

and other stakeholders 

تنفي  قواعد الحوكمة الخاصاااااااة بالشاااااااركة بفعالية بما ال يتعارض مع  -8

 – .ها عند الحاجةالالئحة واقتراح تعديل– أحكام ه ه

8- Effectively implement the company's corporate 

governance rules in a manner that does not conflict with 

the provisions of these Regulations, and propose the 

amendment of them when needed. – 

الشاااااااااركة باألنظمة تنفي  الساااااااااياساااااااااات واإلجراءات التي تضااااااااامن تقيد  -9

 حد ىبأقصاااااة فية  راواإلشااااا الرقابية املتطلبات اساااااتيفاء وافةو  واللوائح

عن املعلومات الجوهرية للمساهمين  باإلفصاح الشركة والتزام ممكن

 .وأصحاب املصالح

9- Implement policies and procedures that ensure 

the company’s compliance with laws and regulations, 

meet all monitoring and supervisory requirements to 

the maximum extent possible, and the company’s 

commitment to disclose fundamental information to 

shareholders and stakeholders. 

تزويد مجلس اإلدارة باملعلومات الالزمة ملمارسة اختصاصات وتقديم  -10

 :ما يلي توصيات حيال

10- Provide the Board with the information 

necessary to exercise its competencies and make 

recommendations regarding the following: 

 .A. Increasing or decreasing the company capital .تخفيضهأي زيادة رأس مال الشركة أو 

 B. Dissolve the company before the term specified in its .في نظامها األساس أو تقرير استمرارها بي حل الشركة قبل األجل املحدد

Articles of Association or deciding its continuation. 

 .C. Use the company's consensual reserve .جي استخدام االحتياطي االتفاصي للشركة

 .D. Create additional reserves for the company .للشركةدي تكوين احتياطيات إضافية 

 .E. Method of distributing net profits of the company .هي طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية
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منح للعاملين  مثل املكافآت  اقتراح -9
ُ
سااااااااااااياساااااااااااااة وأنواع املكافآت التي ت

 .واملكافآت في شكل أسهماملرتبطة باألداء   الثابتة  واملكافآت

9- Propose a policy and types of remuneration to be 

granted to employees, such as fixed remunerations, 

performance-related remunerations, and 

remunerations in the form of shares. 

 دم املحرز فيإعااداد التقااارير الاادوريااة املاااليااة وغير املاااليااة بشاااااااااااااأن التقاا -10

خطط وأهدا  الشااااااااااركة االسااااااااااتراتيجية   نشاااااااااااط الشااااااااااركة في ضااااااااااوء

 .وعرض تلب التقارير على مجلس اإلدارة

10- Prepare periodic financial and non-financial 

reports on the progress of the company's activity in light 

of the company's strategic plans and objectives, and 

presenting such reports to the Board. 

املشااااااااااااااااركااااة الفعااااالااااة في بناااااء ثقااااافااااة القيم األخالقيااااة وتنميتهااااا داخاااال  -11

 .الشركة

11- Active participation in building and developing a 

culture of ethical values within the company. 

  والتحقق من فعااااليااة تنفيااا  نظم الرقااااباااة الاااداخلياااة وإدارة املخااااطر  -12

والحرل على االلتزام بمسااااااااااتوى املخاطر املعتمد  تلب النظم وكفايتها 

 .من مجلس اإلدارة

12-  Implement internal control and risk 

management systems, verify the effectiveness and 

adequacy of such systems, and ensure compliance with 

the level of risk approved by the Board. 

اقتراح الساااياساااات الداخلية املتعلقة بعمل الشاااركة وتطويرها  بما في  -13

واالختصاصات واملسؤوليات املووولة إلى املستويات  ذلب تحديد املهام

 .التنظيمية املختلفة

13- Propose internal policies relating to the business 

and development of the company, including the 

definition of functions, competencies and 

responsibilities assigned to different organizational 

levels. 

 Propose a clear policy for delegating business to -14 .اقتراح سياسة واضحة لتفويض األعمال إليها وطريقة تنفي ها -14

it and the implementation method. 

اقتراح الصااااااااااااالحياااات التي تفوض إليهاااا  وإجراءات اتخااااذ القرار ومااادة  -15

إلى مجلس اإلدارة تقارير دورية عن ممارساعها  التفويض  على أن ترفع

 لتلب الصالحياتي

15- Propose the powers to which it is delegated, the 

decision-making procedures and the duration of the 

delegation, with periodic reports on its practices to the 

Board. 

 Document Archiving and Auditing -11 الحسابات جعةراوم املستندات حفظ -11

 Work in accordance with the directives of the -12 التقارير إليه ورفع اإلدارة مجلس توجيهات وفق العمل -12

Board and submit reports thereto 

مراجعة النتائت التشااااغيلية للشااااركة واملشاااااريع املشااااتركة  ومقارنتها مع  -13

ومتابعتها لضاامان اتخاذ التدابير املناساابة لتصااحيح  األهدا  املحددة 

 ي أي نتائت غير مرضية

13- Review the operational results of the company 

and joint ventures, compare them with the set 

objectives, and follow up on them to ensure that 



 

 

 

 

 

 

 BCIC 167 of 246شركة بروج للتأمين التعاوني       

 

appropriate measures are taken to correct any 

unsatisfactory results.  

  Article (83): Role and Functions of CEO دور ومهام الرئيس التنفي ي  والثمانون: الثالثةاملادة 

 Taking over the executive management of the -1 وإدارة األنشطة اليومية فيهاي للشركة التنفي ية اإلدارة تولي -1

company and managing its daily activities. 

 نطااااااق في ولاااااه املعنياااااة الجهاااااات مع الالزماااااة املفااااااوضااااااااااااااااات مبااااااشاااااااااااارة -2

 على الحصااااااااااول  بعد الجهات تلب مع االتفاقأو  التعاقد الصااااااااااالحيات

 يذلب تتطلب التي الحاالت في دارةاإل  مجلس موافقة

2- Initiating the necessary negotiations with the 

concerned entities, and it may, within its powers, 

contract or agree with such entities after obtaining of 

the Board approval in cases that require the same. 

 الحكوميااااة املناااااقصاااااااااااااااات في والاااادخول  والعروض العقود على التوقيع -3

 األسااواق في تواجدها وضاامان الشااركة منتجات بيع وتسااهيل والخاصااة

 يوالدولية املحلية

3- Signing contracts and bids, engaging in 

government and private tenders, facilitating sale of the 

company products, and ensuring their presence in local 

and international markets. 

 إطار  في وذلب الغير  مع عنها ونيابة الشاااااااااركة باسااااااااام التصااااااااار  سااااااااالطة -4

 املعتمدة السياسة

4- Having the power to act for and on behalf of the 

company with third parties within framework of the 

approved policy. 

اإلدارة  وفريقل املطلوب بين أعضااااااااااااااااء مجلس اإلدارة توفير االتصاااااااااااااااا -5

 التنفي يةي

5- Providing the required communication between 

the Board members and the Executive Management 

Team. 

 Speaking on behalf of the company and -6 ي الصحفية اللقاءات وإجراء الشركة باسم التحدث -6

conducting press interviews.  

ء والكيااانااات الحكوميااة والشاااااااااااارواااء في التمثياال الشااااااااااااركااة مع كبااار العم -7

 تمثيل الشاااااااركة مع العامة  وك لبواملجتمع املالي  املشااااااااريع املشاااااااتركة

 املشااااااااااركة
 
في أنشاااااااااطة  إذا فوضاااااااااه رئيس املجلس ب لب  وعليه أيضاااااااااا

 ء املتميزين وتعزيز اسم وصورة الشركةيالاألعمال مع عمتطوير 

7- Representing the company with major clients, 

government entities, partners in joint ventures and the 

financial community, as well as representing the 

company with the public, if authorized by the Board 

Chairman to do so. He shall also participate in business 

development activities with distinguished clients and 

enhance the company’s name and image. 
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 على وعرضااااها الشااااركة إدارة من املوضااااوعة الخطط واعتماد مناقشااااة -8

 اإلدارة مجلس

8- Discussing and approving the plans developed 

by the company Board and submitting the same to the 

Board. 

  اإلدارة مجلس يعتماااادهااااا التي األعمااااال وااااافااااة تنفياااا  على اإلشاااااااااااارا  -9

 منوالتاأكاد من أن قرارات وتوصااااااااااااياات مجلس اإلدارة يجري تنفيا هاا 

 ياملختصين قبل

9- Supervising implementation of all works 

approved by the Board, and ensuring that the Board 

decisions and recommendations are implemented by 

the competent officers. 

 بوك ل واللوائح باألنظمة االلتزام بضاااااااااااامان الكفيلة اإلجراءات اتخاذ -10

 يواملشاريع للشركة التقديرية املوازنة

10- Taking the necessary measures to ensure 

compliance with the rules and regulations, as well as the 

estimated budget of the company and projects. 

 رئيس مشاااااااااااااورة بعد تعديلها أو  العالوات منح حق للرئيس التنفي ي -11

 ياملجلس

11- CEO is entitled to grant or amend bonuses, after 

consulting the Chairman. 

 Implementing the directives issued by the Board -12 ورفع التقارير إليهي  اإلدارة مجلس يصدرها التي التوجيهات نفي ت -12

and submitting reports thereto.  

 شااااااااركةال أغراض بتحقيق املتعلقة القانونية املسااااااااتندات على التوقيع -13

 يوالتعاقدية القانونية وارتباطاعها التزاماعها وتنفي 

13- Signing legal documents related to achieving 

objectives of the company and implementing its legal 

and contractual obligations and commitments. 

 وأداء وأعمال الشااااااااركة نشاااااااااطات عن املسااااااااؤول هو  الرئيس التنفي ي -14

 يلهم شر املبا املرجع وهو  بها والعاملين منسوبيها

14- CEO is responsible for the company's activities 

and the work and performance of its employees and 

workers, and is the direct reference to them. 
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 إدارة املخاطر: ثانيالالفصل 

 Article (84): Role and Responsibilities of Risk إدارة املخاطر ولياتؤ دور ومس والثمانون: الرابعةاملادة 

Management 

قباااة املخااااطر اومر  طإدارة املخااااطر تحااادياااد وتقييم وقيااااس وضااااااااااااب وحااادةتتولى 

املخاطر الفردية واملخاطر الكلية  ى والحد منها بصاااااااااااافة مسااااااااااااتمرة على مسااااااااااااتو 

 :إدارة املخاطر على سبيل املثال ال الحصر ما يلينشاط  مسؤولياتوتشمل 

Risk Management Unit is responsible for identifying, 

evaluating, measuring, controlling, monitoring and 

reducing risks on an ongoing basis at the level of 

individual risks and overall risks. The responsibilities of 

the risk management activity include, but are not limited 

to, the following: 

وضاااع اساااتراتيجية شااااملة إلدارة املخاطر بما يتناساااب مع طبيعة ومجم  -1

أنشااااااااااطة واسااااااااااتراتيجية الشااااااااااركة  ومتابعة تنفي ها ومراجعتها وتحدي ها 

 بناء على املتغيرات الداخلية والخارجية للشركةي

1- Developing comprehensive strategy of  the risk 

management  in accordance with  nature and volume 

of the company's activities and strategy, and following 

up its implementation, reviewing and updating under 

the internal and external variations  of the company. 

داد تقاااااارير حول إعاااااو مراقباااااة املخااااااطر التي قاااااد تتعرض لهاااااا الشااااااااااااركاااااة  -2

 التعرض للمخاطر والخطوات املقترحة إلدارعهاي

2- Monitoring the risks that the company may be 

exposed to and preparing reports on the exposure to 

risks and the proposed steps for managing them. 

تقييم وقياس وضااع سااياسااات وإجراءات فعالة إلدارة املخاطر لتحديد و  -3

تحدي ها بشااكل ساانوي على األقل و   وضاابط ومراقبة املخاطر والحد منها

أو ولما لزم األمري والتأكد من أن ساااياساااات إدارة املخاطر تشااامل بالحد 

 األدن  املخاطر التالية:

3- Developing effective risk management policies 

and procedures to identify, assess, measure, control 

and reduce risks, and updating them at least annually 

or whenever necessary. Ensuring that the Risk 

Management policies include, at a minimum, the 

following risks: 

    املخاطر املالية: )مثل مخاطر السوق  أسعار الفائدة  أسعار الصر

 طر السيولة(مخاطر االئتمان ومخا

 Financial Risk: (Such as market risk, interest 

rates, exchange rates, credit risk and liquidity risk ) 

  املخاطر التأمينية: )مثل مخاطر االكتتاب  مخاطر التسااااااااااااعير  مخاطر

 تسوية املطالبات  مخاطر اعادة التأمين(

 Insurance Risk: (Such as underwriting risk, 

pricing risk, claims settlement risk and reinsurance 

risk) 

  تالعمليااملخاطر التشاااغيلية: )مثل مخاطر تقنية املعلومات  مخاطر  

   ييي الت(العمل انقطاعمخاطر 

 Operational Risk: (Such as information 

technology risks, operations risks, business 

interruption risks, ... etc.) 
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  مخاطر فشل األنظمة الرقابية ومكافحة غسيل األموال ومخاطر عدم

 االلتزام ومخاطر حوكمة الشرواتي

 Risk of regulatory failure and Anti Money 

Laundering, non-compliance risk, and the company 

governance risk. 

 مخااطر تطوير املنتجاات  مخااطر أخرى: )مثال مخااطر االسااااااااااااتراتيجياة  

 مخاطر الدول ييي الت(

 Other Risk: (e.g. strategic risks, product 

development risks, ... countries risks, etc.) 

تحااديااد املخاااطر الناااشاااااااااااائااة واقتراح الخطوات التصااااااااااااحيحيااة للحااد منهااا  -4

 وضبطهاي

4- Defining emerging risks and proposing 

corrective actions to reduce and control such risks 

تقييم قدرة الشااااااااركة على تحمل املخاطر ومدى تعرضااااااااها لها )من خالل  -5

 إجراء اختبارات التحمل على سبيل املثال( بصفة دورية

5- Assessing the company’s risk tolerance and 

vulnerability through conducting periodic tolerance 

tests, for example 

التنسااااااااايق مع اإلدارة العليا لضااااااااامان فعالية وكفاءة نظام إدارة املخاطر  -6

 بالشركة

6- Coordinating with the senior management to 

ensure the effectiveness and efficiency of the 

company's risk management system 

 Enterprise Risk)املااؤسااااااااااااسااااااااااااايااااااة  املااخاااااااطاار  إلدارة عااااااام إطااااااار وضاااااااااااااع   -7

Management Framework)  ويشااااااامل ذلب مراجعة املخاطر الرئيساااااااية

التي تتعرض لهاااا الشااااااااااااركاااة والتي تنضااااااااااااوي ضاااااااااااامن اإلطاااار العاااام إلدارة 

 ياألقل على سنوي  بشكل العام اإلطار  ومراجعة  املخاطر املؤسسية

7-  Developing Enterprise Risk Management 

Framework, including auditing the company-incurred 

main risks identified within the Enterprise Risk 

Management Framework, as well as reviewing the 

Framework, at least annually. 

واعتماده من  Risk Appetite Statement)املخاطر املقبولة ) بيان وضاااااع -8

 شكل سنوي على األقليلجنة املخاطر ومجلس اإلدارة ومراجعته ب

8- Developing and approving Risk Appetite 

Statement by the Risk Management Committee and 

the Board, as well as reviewing such statement 

annually 

تقارير ملراقبة املخاطر الرئيسية ومؤشرات املخاطر الرئيسية وأي  إعداد -9

 تجاوزات لحدود مستوى املخاطر املقبولة وتقديمها للجنة املخاطري

9- Preparing and submitting reports to the Risk 

Management Committee to control key risks, key risk 

indicators (KRIs) and any excesses of the acceptable 

risk level 

تقااااارير تتعلق بااااأبرز أحااااداث املخاااااطر ومتااااابعااااة طرق معااااالجتهااااا  إعااااداد -10

 واالستجابة لهاي

10- Preparing reports on significant risks as well as 

following up on the ways to address and respond to 

them 
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لشاااركة واالشااارا  على تطبيق الخطة السااانوية إلدارة املخاطر في ا وضاااع -11

 تلب الخطة ومتابعتهاي

11- Developing, supervising, and following up on 

the annual plan for risk management within the 

company on a quarterly basis 

مسااااااااااااااناادة اإلدارة التنفياا يااة ومسااااااااااااااعاادعهااا في تقييم أعمااالهااا وتطويرهااا  -12

 واكتشا  الثغراتي

12- Supporting and assisting the executive 

management to evaluate and develop its activities, as 

well as identifying deficiencies 

وضااااااع خطة للطوارئ والتحقق من جدوى اسااااااتمرار الشااااااركة ومواصاااااالة  -13

نشاطها بنجاح  مع تحديد املخاطر التي عهدد استمرارها خالل ول سنة 

 ماليةي

13- Developing an emergency plan, verifying the  

feasibility of the company's going concern status, and 

defining risks to its continuation during each fiscal 

year 

تقييم فعاااالياااة نظم وآلياااات تحااادياااد وقيااااس ومتاااابعاااة املخااااطر التي قاااد  -14

 ووضع خطط معالجة لهايتتعرض لها الشركة وتحديد أوجه القصور 

14- Evaluating the effectiveness of systems and 

mechanisms adopted to identify, measure and track 

risks to the company, identify deficiencies and develop 

ways to address them 

 يدإرساااااااااااء وتعزيز ثقافة إدارة املخاطر وخلق لغة مخاطر مشااااااااااتركة وتوح -15

مفاهيم إدارة املخاطر عبر التحقق من وجود أنشااااطة للتوعية والتدريب 

 على وافة املستويات واإلدارات في الشركةي  

15- Enhancing and promoting risk culture, creating 

common risk language, and standardizing risk 

management concepts through the verification of 

awareness-raising and training activities, at all levels of 

the company.   

حول املسااااااائل املتعلقة بإدارة املخاطر  املخاطر  للجنةتقديم التوصاااااايات  -16

 مجلس اإلدارةيو  املخاطر  لجنةوأية استشارة يتطل ها 

16- Providing recommendations to the Board on 

the risk management-related issues and other 

advisories required by the Risk Management 

Committee and the Board 
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 Chapter (3): Internal Audit Department الثالث: إدارة املراجعة الداخليةلفصل ا

 Article (85): Internal Audit Department Structure جعة الداخليةاملر معايير تكوين إدارة ا والثمانون: الخامسةملادة ا

Criteria 

نة لج هتتكون إدارة املراجعة الداخلية من مراجع داخلي على األقل توعةي بتعيين

 أمامهاي ويراعى في تكوين وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية 
 
املراجعة ويكون مسؤوال

 وعملها ما يلي:

The Internal Audit Department shall compose of at least 

one internal auditor appointed by and accounted before 

the Audit Committee. The Internal Audit Unit or 

Department structure shall take into account the 

following: 

 وأال   املناسااااااااااب والتدريب واالسااااااااااتقالل الكفاءة فيها العاملين في تتوافر  أن -1

 الرقابة ونظام الداخلية املراجعة أعمال سااااااااااااوى  أخرى  أعمال بأي يكلفوا

 .الداخلية

1- Its personnel shall enjoy competence, 

independence and have appropriate training; they 

shall assume internal audit and internal control 

system functions. 

 وتكون  بهااااااا ترتبط وأن املراجعااااااة  لجنااااااة إلى اإلدارة تقاااااااريرهااااااا ترفع أن -2

 .أمامها مسؤولة

2- The Department shall submit its reports to the 

Audit Committee, and be accountable to for it. 

د أن -3  لجناااة اقتراح على بنااااء   املراجعاااة إدارة أو  وحااادة مااادير  مكاااافاااآت تحااادَّ

  املراجعة
 
 .الشركة لسياسات وفقا

3- The remuneration of the manager of the Audit 

Unit or Department shall be determined at the 

suggestion of the Audit Committee in accordance 

with the company's policies. 

ن أن -4
َّ
مك

ُ
 والحصااااااااااااول  والوثااائق واملسااااااااااااتناادات املعلومااات على االطالع من ت

 .قيد دون  عليها

4- The Unit or the Department shall be freely 

able to access and obtain information, documents 

and paper. 

 Article (86): Internal Audit Plan جعة الداخليةاملر خطة ا والثمانون: السادسةملادة ا

 لجنة من معتمدة للمراجعة شاملة خطة وفق الداخلية املراجعة إدارة تعمل

ث املراجعة    الخطة ه ه وتحدَّ
 
 األنشطة وتشمل الخطة مراجعةي سنويا

  االلتزام  وإدارة املخاطر  إدارة أنشطة ذلب في بما الرئيسة  والعمليات
 
 لىع سنويا

 .األقل

The Internal Audit Department shall act as per a 

comprehensive audit plan approved by the Audit 

Committee; such plan shall be updated annually. The 

plan is to be developed in order to review key activities 

and processes, including Risk Department and 

Compliance Department activities, at least annually. 
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 Article (87): Role and Responsibilities of the Audit حدة لجنة املراجعةوليات و ؤ دور ومس :السابعة والثمانون املادة 

Committee Unit 

 على واإلشرا  الداخلية الرقابة نظام تقييم الداخلية املراجعة وحدة تتولى

تقييم فعالية وكفاءة الضوابط والسياسات واإلجراءات الداخلية وآلية و تطبيقه 

 منلتحقق وا لتحسينهارفع التقارير بالشركة ومدى االلتزام بها وتقديم التوصيات 

 اتوسياس السارية والتعليمات واللوائح باألنظمة وعامليها الشركة التزام مدى

   .وإجراءاعها الشركة

The Internal Audit Unit shall evaluate and supervise the 

implementation of the internal control system, as well 

as the effectiveness and efficiency of the internal 

controls, policies and procedures, the company’s 

reporting mechanism and compliance with it, as well as 

making recommendations for improvement, and 

verifying whether the company and its employees 

comply with the applicable laws, regulations and 

instructions, and the company’s policies and 

procedures.   

خطة املراجعة الداخلية السنوية باستخدام منهجية قائمة على  إعداد -1

 .املراجعة للجنة ورفعهااملخاطر 

1- Preparing the annual internal audit plan 

adopting a risk-based methodology to be 

submitted to the Audit Committee. 

 ومتابعتها املراجعة لجنة من املعتمدة الداخلية املراجعة خطة تنفي  -2

 ياللجنة تطل ها مراجعات أو  مهام أي وتنفي 

2- Executing and following up the internal audit 

plan approved by the Audit Committee, as well as 

implementing any tasks or reviews requested by 

the Committee. 

مراجعة موازنة إدارة املراجعة الداخلية وخطة موارد اإلدارة وأنشطتها  -3

 .لهاوالهيكل التنظيلي 

3- Reviewing the Internal Audit Department’s 

balance, Department’s resource plan and activities, 

and the organizational structure. 

في حال وجود أي محددات أو قيود قد توثر على  املراجعةإبالغ لجنة  -4

 نطاق عملهاي

4- Informing the Audit Committee if there are 

any limitations or restrictions that may affect the 

scope of its work. 
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دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في  -5

 .الشركة

5- Examining  and reviewing the company's 

internal and financial control and risk management 

systems. 

 للجنة ورفعهأنشطة املراجعة الداخلية  حول الدورية  ارير التق إعداد -6

تقارير املراجعة الداخلية ورفع التوصيات بشأ ها  إعداد  و املراجعة

بعة تنفي  اإلجراءات التصحيحية للملحوظات املراجعة ومتا لجنةل

 .الواردة فيها

6- Preparing periodic reports on internal audit 

activities to be submitted to the Audit Committee, 

preparing internal audit reports and submitting 

recommendations thereon to the Audit 

Committee, as well as following up on the 

implementation of corrective measures for the 

notes contained therein. 

أداء  ستقاللية فيباال  يتمتع الداخليين املراجعين من فريق على الحفا  -7

والتحقق من عدم  الالزمة املهنية والشهادات والخبرات واملهارات مهامه

 على أدا
 
 ءوجود أي قيد على أعمالها أو وجود ما يمكن أن يؤثر سلبا

 .اإلدارة

7- Choosing a team of internal auditors that 

enjoys independence in the performance of their 

duties and the necessary skills, experience and 

professional certificates, as well as verifying that 

there is no restriction on their work or anything 

that could adversely affect the Department’s 

performance. 

تقييم فاعلية وكفاءة الضوابط الرقابية والسياسات واإلجراءات  -8

 .الداخلية في الشركة

8- Evaluating the effectiveness and efficiency of 

the company's internal controls, policies and 

procedures. 

الشركة ومدى االلتزام بها وتقديم التوصيات  فيتقييم آلية رفع التقارير  -9

 لتحسينهاي

9- Evaluating the company's reporting 

mechanism and the extent to which it is adhered to, 

and making recommendations for improvement. 

أنشطة احتيالية مشتبه بها وإخطار اإلدارة العليا ولجنة  أيالتحقيق في  -10

 بالنتائتي ملراجعةا

10- Investigating any suspected fraudulent 

activities, informing senior management and the 

Audit Committee of the findings. 
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ة وثيقة مع املراجعين الخارجيين واالجتماع مرتين في الحفا  على عالق -11

تنسيق أعمالهم  وك لب إبالغ املراجعين الخارجيين لالسنة على األقل 

بحرية الوصول  لهم والسماح ةالداخلي راجعةامل أنشطة مخرجات بأهم

 الصادرةي ةالداخلي راجعةإلى جميع تقارير امل

11- Maintaining a close relationship with the 

external auditors, concluding meetings at least 

twice a year to coordinate their work, informing the 

external auditors of the significant outputs of 

internal audit activities, as well as allowing them to 

freely access all issued internal audit reports. 

 وما أنجز  ما بوضاااااااوح متضااااااامنة العمل ومساااااااتندات املراجعة تقارير  حفظ -12

 .بشأ ها اتخ  قد وما وتوصيات نتائت من إليه خلصت

12- Keeping audit reports and work documents, 

including matters accomplished, findings and 

recommendations, and actions taken in their 

regard. 

 Article (88): Internal Audit Reports رير املراجعة الداخليةاتق :الثامنة والثمانون املادة 

 عن أعمااااالهااااا وتقاااادماااا -1
 
 مكتوبااااا

 
إلى  هتعااااد إدارة املراجعااااة الااااداخليااااة تقريرا

ولجنة املراجعة بشااااااااااااكل ربع ساااااااااااانوي على األقلي ويجب أن  ةمجلس اإلدار 

 لنظام الرقابة الداخلية في الشااركة وما انتهت 
 
يتضاامن ه ا التقرير تقييما

من نتائت وتوصاااااااااايات  وبيان اإلجراءات التي اتخ عها ول إدارة  اإلدارة إليه

بشااااأن معالجة نتائت وتوصاااايات املراجعة السااااابقة وأي ملحوظات بشااااأ ها 

 ودواعي ذلبي التوصيات تطبيقفي حال عدم  ال سيما

1- The Internal Audit Department shall prepare a 

written report on its work to be submitted to the 

Board and the Audit Committee on a quarterly 

basis at least. Such report shall include an 

evaluation of the company’s internal control 

system and the Department’s findings and 

recommendations, a statement of the actions taken 

by each department on addressing the findings and 

recommendations of the previous audit, and any 

observations in this regard, particularly in the event 

of non-implementation of the recommendations 

and the reasons for that. 

 وتقااادمااا  -2
 
 مكتوباااا

 
 عااااماااا

 
إلى مجلس  هتعاااد إدارة املراجعاااة الاااداخلياااة تقريرا

اإلدارة ولجنة املراجعة بشاااأن عمليات املراجعة التي أجريت خالل السااانة 

أساااااااااااابااااب أي إخالل أو  هاملاااالياااة ومقاااارنتهاااا مع الخطاااة املعتمااادة  وتبين فيااا

 .السنة املالية املعنية انحرا  عن الخطة إن وجد خالل الربع التالي لنهاية

2-  The Internal Audit Department shall prepare 

a general written report to be submitted to the 

Board and the Audit Committee on the audits 

conducted during the fiscal year and comparing 

them with the approved plan; the report shall 

indicate the reasons for any breach or deviation 
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from the plan, if any, during the quarter following 

the end of the relevant fiscal year. 

يحاااااادد مجلس اإلدارة نطاااااااق تقرير إدارة املراجعااااااة الااااااداخليااااااة بناااااااء  على  -3

توصااية لجنة املراجعة وإدارة املراجعة الداخلية  على أن يتضاامن التقرير 

 :يلي بصورة خاصة ما

3- The Board shall determine the scope of the 

report of the Internal Audit Department based on 

the recommendation of the Audit Committee and 

the Internal Audit Department, provided that the 

report shall include in particular the following: 

 لرقابة واإلشااااااااااارا  على الشاااااااااااؤون املالية واالساااااااااااتثمارات وإدارة إجراءات ا

 .املخاطر

Procedures for controlling and supervising 

financial affairs, investments and risk 

management. 

  ة ملواجه ةاملوجود الرقابيةاملخاطر في الشااااااااااااركة واألنظمة  مصااااااااااااادر تقييم

 .وقعة في السوق املاليةالتغييرات الج رية أو غير املت

Assessing risk sources within the company 

and the existing control systems to face drastic or 

unexpected changes in the financial market. 

  تااقاايااياام أداء مااجاالااس اإلدارة واإلدارة الااعاالاايااااااا فااي تااطااباايااق نااظااااااام الاارقااااااابااااااة

 الداخلية  بما في ذلب

Evaluating the performance of the Board and 

senior management in implementing the internal 

control system, including 

تحديد عدد املرات التي أخطر فيها املجلس بمسائل رقابية )بما في ذلب إدارة 

 .املخاطر( والطريقة التي عالج بها ه ه املسائل

Determining the frequency the Board was notified of 

control issues (including risk management) and the way 

those issues were addressed. 

اإلخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية أو مواطن الضعف في تطبيقها أو حاالت  هأوج

 هاتبعتااااا الطوارئ التي أثرت أو قاااااد تؤثر في األداء املاااااالي للشااااااااااااركاااااة  واإلجراء الااااا ي

سااااااااااايما املشاااااااااااكالت املفصاااااااااااح عنها في التقارير  الشاااااااااااركة في معالجة ه ا اإلخفاق )ال 

 السنوية للشركة وبياناعها املالية(ي

Deficiencies or weaknesses in the application of internal 

control or emergencies that affected or may affect the 

financial performance of the company, and the 

procedure taken by the company in addressing 

deficiencies or weaknesses (particularly the problems 

disclosed in the company’s annual reports and financial 

statements). 

  مااادى تقياااد الشااااااااااااركاااة باااأنظماااة الرقااااباااة الاااداخلياااة عناااد تحااادياااد املخااااطر

 .وإدارعها

Adherence to internal control systems when 

identifying and managing risks. 

 املعلومات التي تصف عمليات إدارة املخاطر في الشركةي Information describing the company's risk 

management processes. 
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 MODULE (4): Compliance Department : إدارة االلتزامرابعاللفصل ا

 Article (89): Compliance Department Roles and إدارة االلتزاموليات ؤ دور ومس :التاسعة والثمانون املادة 

Responsibilities 

االلتزام مسئولية مراقبة التزام الشركة بجميع األنظمة واللوائح  إدارة تتولى

والتعليمات ذات العالقة الصادرة عن املؤسسة أو الجهات الرقابية األخرى ذات 

 .العالقة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسين مستوى االلتزام النظامي بالشركة

The Compliance Department shall be responsible for 

monitoring the company’s compliance with all relevant 

laws, regulations, and instructions issued by the 

association or other relevant regulatory authorities, as 

well as taking the necessary measures to improve the 

company’s regulatory compliance level. 

 Developing and submitting a compliance plan -1 ومتابعة تنفي هاي لالعتماد املراجعة للجنة رفعهاخطة االلتزام و  ضعو  -1

to the Audit Committee for approval, as well as 

following up on its implementation. 

 Preparing the reports of the Compliance -2 يجعةاملرا للجنةتقارير إدارة االلتزام ورفع التوصيات بشأ ها  إعداد -2

Department and submitting recommendations 

thereon to the Board. 

ذات العالقة بشااااااااااااأن  واالشاااااااااااارافيةمراجعة نتائت تقارير الجهات الرقابية  -3

املخالفات النظامية والتحقق من اتخاذ الشااااركة اإلجراءات الالزمة ورفع 

 ها ملجلس اإلدارةيالتوصيات بشأ 

3- Reviewing the findings of the reports of the 

relevant regulatory and supervisory authorities 

regarding the statutory violations, and verifying 

that the company has taken the necessary measures 

in this regard and has made recommendations to 

the Board. 

التحقق من التزام الشااااااااركة باألنظمة واللوائح والسااااااااياسااااااااات والتعليمات  -4

 يالنظام االلتزام مستوى  لتحسين الالزمة اإلجراءات واتخاذذات العالقة 

 يالشركة في

4- Verifying the company's compliance with the 

relevant laws, regulations, policies and instructions 

and taking the necessary measures to improve the 

level of regulatory compliance in the company. 

مراجعة العقود والتعامالت املقترح أن تجريها الشااااااااااركة مع األطرا  ذوي  -5

 ياملراجعة لجنةإلى  العالقة  وتقديم مرئياعها حيال ذلب

5- Reviewing the contracts and transactions 

proposed to be conducted by the company with 
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related parties, and presenting its views in this 

regard to the Audit committee. 

متابعة التقارير والتعاميم واألنظمة وأي تحديثات صادرة من الجهات  -6

 .الالزمة بشأ هااالشرافية والرقابية ذات العالقة واتخاذ اإلجراءات 

6- Following up on reports, circulars, regulations 

and any updates issued by the relevant supervisory 

and regulatory authorities, as well as taking the 

necessary measures in this regard. 

ي بعاااد من توافر الئحاااة مكتوباااة خااااصااااااااااااااة بقواعاااد الساااااااااااالوك املنه التاااأكاااد -7

اعتمااادهااا من قباال مجلس اإلدارة لضاااااااااااامااان القيااام بااأنشااااااااااااطااة الشااااااااااااركااة 

 بطريقة عادلة وأخالقيةي 

7- Ensuring the availability of a written list of the 

rules of professional conduct after being approved 

by the Board of Directors to ensure that the 

company's activities are carried out in a fair and 

ethical manner.  

التحاااااديثاااااات الخااااااصااااااااااااااااة بمسااااااااااااااااائااااال االلتزام من مجلس اإلدارة  متاااااابعاااااة -8

 واملستشار القانونيي

8- Following up on compliance issues from the 

Board of Directors and the legal advisor. 

 املرفوعااةمن الشااااااااااااركااة أو  املرفوعااة املهمااةمتااابعااة الاادعاااوى القضاااااااااااااائيااة  -9

 دورياة تقاارير ورفع  االلتزام أو مسااااااااااااؤول  االلتزامضااااااااااااادهاا مع مادير إدارة 

 .الى لجنة املراجعة بشأ ها

9- Following up on important lawsuits filed by or 

against the company with the Director of the 

Compliance Department or the Compliance Officer, 

and submitting periodic reports to the Audit 

Committee. 

 Controlling compliance with all legal and -10 القانونية واإلشرافيةي اللوائح بجميعمراقبة االلتزام  -10

supervisory regulations. 

بالغ تتيح للعاملين في الشاااااركة تقديم ملحوظاعهم إوضاااااع آلية / ساااااياساااااة  -11

ق التحقق من تطبيو بشااااااأن أي تجاوز في التقارير املالية أو غيرها بسااااااريةي 

ه ه اآللية بإجراء تحقيق مسااااااااتقل يتناسااااااااب مع مجم الخطأ أو التجاوز 

 وتبني إجراءات متابعة مناسبةي 

11- Developing a reporting mechanism/policy 

that allows the company’s employees to 

confidentially submit their observations regarding 

any violation to the financial or other reports. 

Verifying the implementation of this mechanism by 

conducting an independent investigation in line 

with the realized errors or violations, and adopting 

appropriate follow-up procedures.  
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 قرير ت ورفعتحقيقاااات املتعلقاااة بحااااالت االبالغ المتاااابعاااة ومراجعاااة نتاااائت  -12

 املراجعةي  للجنةبتلب النتائت والتوصيات الخاصة بها 

12- Following up and reviewing the findings of 

investigations related to reporting cases and 

submitting a report on those findings and 

recommendations to the Audit Committee.  

 Chapter  (5): Actuary الفصل الخامس: الخبير االكتواري 

Article (90): Actuary Roles and Responsibilities الخبير االكتواري وليات ؤ دور ومس التسعون:املادة   

قيام االكتواري املعين بتقديم مشورة موضوعية وغير متحيزة  عليه العمل لضمان 

بحسن نية وصدق وعقالنية مع ب ل العناية والحرل وإصدار األحكام املستقلة 

بما فيه مصلحة الشركة وحاملي وثائق التأمين  وأن يضع مصلحة الشركة وحاملي 

لح عند أداء تجنب تعارض املصاي أنالوثائق قبل أي مصلحة شخصية  و 

 ومن مسؤولياته ما يلي:  .مسؤولياته

To ensure that the designated actuary provides objective 

and unbiased advice, it shall act in good faith, honesty, 

rationality and due diligence, making independent 

judgments in the interests of the company and 

policyholders, as well as putting the interest of the 

company and policyholders ahead of any personal 

interest, and avoiding conflicts of interest in the 

performance of its responsibilities. It shall be responsible 

for the following:  

1-  
 
درة عن اللمبادئ واملعايير االكتوارية الص تنفي  األعمال املوولة إليه وفقا

 
 
  والخضااااااااااوع للمساااااااااااءلة أمام فيها الجمعية االكتوارية التي يكون عضااااااااااوا

 املركزي  بنبتلب الجمعية فيما يتعلق بااللتزام بمعاييرها املهنية وأمام ال

 يعنه الصادرةتعليمات الالضوابط و بيتعلق بااللتزام  افيم

1- Performing the assigned work as per the 

actuarial principles and standards issued by the 

actuarial association of which it is a member, and 

being accountable to in respect of compliance with 

its professional standards and before SAMA on 

compliance with the controls and instructions 

issued by it. 

جباته بصااادق وأمانة وكفاءة  وتجنب تضاااارب املصاااالح  وتقديم تنفي  وا -2

مشاااورة موضاااوعية وغير متحيزة  وعدم إخفاء أي حقائق تتعلق بالوضاااع 

 املالي أو الفني للشركة وعدم إعطاء معلومات غير صحيحة عن قصدي

2- Honestly and efficiently performing its duties, 

avoiding conflicts of interest, providing objective 

and unbiased advice, not concealing any facts 

related to the financial or technical status of the 

company, as well as not providing disinformation. 

عدم اإلفصاح عن املعلومات السرية الخاصة بالشركة أو تلب املعلومات  -3

أدية عمله وذلب أثناء تواجده على رأس العمل التي حصاااااااااااال عليها أثناء ت

3- Not to disclose confidential information about 

the company or that obtained during the 

performance of work, whether they were on duty or 
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أو  املركزي  بنااابحاااال واااان هااا ا اإلفصاااااااااااااااح لل فيأو بعاااد االنتهااااء مناااه  إال 

 لكنظمة أو لتعليمات ذات العالقةي
 
 تطبيقا

not, unless such disclosure was made to SAMA or in 

implementation of relevant regulations or 

instructions. 

 ,Reviewing all work performed on its behalf -4 مراجعة جميع األعمال املنجزة نيابة عنه وتحمل املسؤولية عنهاي -4

taking responsibility for it. 

االحتفااااا  بسااااااااااااجالت عملااااه منظمااااة حسااااااااااااااااب املعااااايير املهنيااااة للجمعيااااة  -5

االكتوارية مع املحافظة على الساااااااارية التامة للبيانات  ويجب أن تشاااااااامل 

 لبنباالسجالت نست من املستندات التي يجب تقديمها إلى الشركة وإلى 

 عليها والعمليات  والبيانات األسااااااااااااساااااااااااية التي تم بناء الساااااااااااجالت املركزي 

 الحسابية الداعمةي

5- Maintaining its work records organized as per 

the professional standards of the Actuarial 

Association, as well as maintaining strict 

confidentiality of the data. The records shall include 

copies of the documents to be submitted to the 

company and to SAMA, key data on which the 

records are prepared and the supporting 

calculations. 

إجراء اختبااار ربحيااة ملاادى كفااايااة أسااااااااااااعااار أقسااااااااااااااط التااأمين عنااد تقااديم  -6

منتجات جديدة وعند اقتراح مراجعة أسااعار األقساااط  وتقديم املشااورة 

 بشأن األسعار الفنيةي

6- Concluding profitability testing of the 

adequacy of premium rates upon introducing new 

products and suggesting to review premium rates, 

and giving advise on technical prices. 

تقديم املشااااورة بشااااأن شااااروط وأحكام وثائق التأمين  بما في ذلب عدالة  -7

 ملة وعوائد االستثمار املخصصة لحملة الوثائقياملصاريف املح

7- Advising on the terms and conditions of 

insurance policies, including the fairness of charges 

and investment returns allocated to policyholders. 

 ةتحديد أصااول والتزامات عقود التأمين بما في ذلب االحتياطات الرياضااي -8

 والتأكد من كفايتها بناء على دراسات الخبرة املناسبةي

8- Determining the assets and liabilities of 

insurance contracts, including reserves, ensuring 

their adequacy based on appropriate expert studies. 

لى املالية ع تقديم املشااااااااااااورة بشااااااااااااأن توزيع الفائض أو األرباح أو املكافآت -9

 حملة وثائق تأمين الحماية واالدخار ذات العوائدي

9- Advising on the distribution of surplus, profits 

or financial rewards to holders of protection and 

savings policies with returns. 

 تكون  وأن تها وشاااااااااااامولي هاوالتأكد من وضااااااااااااوح االكتواريةالتقارير  إعداد -10

فسر  أن يمكن وال  مضللة وغير  فعالة
ُ
يقة بطر  اوأن يقدمه خاطئ  بشكل ت

تشاااااااااارح وتولي االهتمام الكافي للمسااااااااااائل والتطورات ذات اآلثار الجوهرية 

10- Preparing actuarial reports and ensuring their 

validity and comprehensiveness. Such reports shall 

include valid and correct information, not to be 

misinterpreted, and to be presented in a manner 
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 على مصاااااااااالح حملة الوثائق أو املساااااااااتفيدين أو الشاااااااااركة بحيث يُ 
ر
 ن أيمك

 خبير اكتواري آخر من فهم التقرير والتوصل إلى استنتاج ثابتي

that defines issues and developments that have 

material effects on the interests of policyholders, 

beneficiaries or the company so that any other 

actuarial expert can understand the report and 

reach to a stable conclusion. 

اتخاذ الخطوات املناسااااااابة إلشاااااااراك مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بشاااااااكل  -11

ديم النتاائت ومنااقشااااااااااااتهاا مبااشاااااااااااارة مع مجلس ل في نتاائت تقريره  وتقاعااف

اإلدارة ولجناااة املراجعاااة أو املخااااطر  واملراجعين الاااداخليين والخاااارجيين 

 ياألمرللشركة إذا لزم 

11- Taking appropriate steps to effectively involve 

the Board and senior management in the findings of 

its report, and submitting and discussing the 

findings with the Board, the Audit or Risk 

Management Committee, and the company's 

internal and external auditors, if necessary. 

االلتزام بمتطلبات مراجعة النظير الخاصاااااااة بالجمعية االكتوارية املعتر   -12

املراجع النظير مساااااااتقل عن بعد تأكده من أن   بها عند أداء مساااااااؤولياته

 ياملناسبةاملسألة الخاضعة للمراجعة وأنه يتمتع بالخبرة واملؤهالت 

12- Complying with the peer review requirements 

of the recognized actuarial association when 

performing its responsibilities, after ensuring that 

the peer reviewer is independent of the matter 

under review, enjoying appropriate experience and 

qualifications. 

رفع التقااارير االكتواريااة التي يعاادهااا مباااشاااااااااااارة وبصاااااااااااافااة عاااجلااة )تساااااااااااالى  -13

 بالتقارير املرحلية العاجلة( إلى مجلس ا إلدارة وإدارة مراقبة االلتزامي

13- Submitting actuarial reports directly and 

urgently (urgent periodic reports) to the Board and 

the Compliance Department. 

اتخاذ جميع الخطوات الالزمة لضااااااااااامان اتسااااااااااااق ودقة واكتمال البيانات  -14

 التي يستخدمها في تحليالتهي

14- Taking all necessary steps to ensure the 

consistency, accuracy and completeness of the data 

used in its analytics. 

 Article (91): Actuary Powers الخبير االكتواري  صالحيات والتسعون: الواحدةاملادة 

يحق لالكتواري املعين االطالع على أوراق مجلس اإلدارة  ودفاتر الشركة و جالعها 

تعتبر ضرورية ومستنداعها  وخطط العمل والتحليالت والجداول الداعمة التي 

للقيام بواجباته  ويحق له أن يطلب من مجلس إدارة الشركة وإدارعها العليا 

املعلومات واإليضاحات التي يراها ضرورية  مع مراعاة الضوابط املناسبة للحفا  

على سرية معلومات الشركة من قبل االكتواري املعين  وجميع من يساعد 

 االكتواري املعين للقيام بمسؤولياتهي

The designated actuary shall be entitled to review the 

board of directors’ papers, the company’s books, records 

and documents, work plans, analyzes and supporting 

schedules necessary to carry out its responsibilities; it 

shall also entitled to request the company’s board of 

directors and senior management for information and 
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clarifications it deems necessary, taking into account the 

appropriate controls to maintain the confidentiality of 

the company’s information by the designated actuary, 

and everyone who assists the designated actuary in 

carrying out its responsibilities. 

 Article (92): Actuary Reports الخبير االكتواري  تقارير  والتسعون: الثانيةاملادة 

 Actuarial reports prepared by the actuary shall, as a :على ما يلي كحد  أدن  االكتواري التي يعدها الخبير  االكتواريةالتقارير  تحتوي 

minimum, include the following: 

 An executive summary indicating the main -1 ملخص تنفي ي يوضح النتائت واملخرجات الرئيسةي -1

results and outputs. 

2-  
 
فئة ل مقدمة تبين الهد  من التقرير ومؤهالت االكتواري املعين  ووصافا

التااأمين واملخاااطر املتعلقااة بهااا  ومعلومااات موجزة ذات صاااااااااااالااة عن إدارة 

الشاااااااااركة للمخاطر وأي معلومات أسااااااااااساااااااااية أخرى يرى االكتواري املعين 

 مالئمة إضافتهاي

2- An introduction setting out the report purpose 

and the designated actuary qualifications , 

insurance class description and related risks, 

relevant brief information about the Company's 

management of risk and any other key information 

that the designated actuary deems appropriate. 

بيان واضااح بأن التقرير من إعداد فرد يتصاار  بصاافة رساامية واكتواري  -3

 معيني

3- A clear statement that the report was prepared 

by an individual acting in an official capacity as a 

designated actuary. 

 A description of the actuarial guidelines and -4 وصف لنرشادات االكتوارية ومعايير رفع التقارير املالية املتبعةي -4

followed financial reporting standards. 

توضاااااااااااايح ألي اعتمااااااادات وقيود  بمااااااا في ذلااااااب وضااااااااااااع املالحظااااااات على  -5

املوضااااااوعية  والجوانب غير الواضااااااحة وأية قيود فرضااااااتها الشااااااركة أو أي 

طر  آخر أدت إلى تع ر الوصاااااااااااول إلى املعلومات املطلوبة بشاااااااااااكل وامل  

ن صاااااااااورة واضاااااااااحة عن مدى مالئمة  لع أن ُيكور
ر
لكي يساااااااااتطيع القارئ املط

 ريرينتائت التق

5- An explanation of any credits and limitations, 

including comments on objectivity, unclear aspects 

and any restrictions imposed by the company or 

any other party, resulting in a lack of access of the 

required information, so that the informed reader 

can form a clear picture of the appropriateness of 

the report's findings. 

 An indication of any external source relied -6 اإلشارة إلى أي مصدر خارجي تم االعتماد عليهي -6

upon. 
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شااااارة إلى نتائت التقرير السااااابق عن نفس املوضااااوع  وشاااارح االختالفات اإل  -7

ا  ويتضااامن ذلب تقديم  الرئيساااية املتعلقة بنتائت التقارير املرفوعة ساااابق 

التفاصيل املناسبة لجميع التغيرات الرئيسة املتعلقة بالبيانات واملنهجية 

 والفرضيات والنتائتي

7- An indication of the findings of the previous 

report on the same subject, and an explanation on 

the main differences related to the findings of the 

previously submitted reports, including providing 

appropriate details of all major changes related to 

the data, methodology, assumptions and findings. 

8-  
ُ
سااااااااااااتلماااة واالختباااارات التي تمااات عليهاااا للتحقق من توضاااااااااااايح للبيااااناااات امل

 وشمولها  ويجب اإلشارة إلى أي حاالت ملحدودية البياناتيصحتها 

8- An explanation of the data received and the 

tests performed for validation and 

comprehensiveness, and any limited data shall be 

indicated. 

 ةتوضاااااااااااايح للطريقاااة واملنهجياااة املتبعتاااان  بماااا في ذلاااب توضاااااااااااايح املنهجيااا -9

والفرضااااايات املختارة والسااااابب وراء اختيارها في معالجة موضاااااوع التقرير 

 ونتائجه وأي مسائل معينة أثرت على طريقة التحليلي

9- An explanation of the method and 

methodology adopted, including an explanation of 

the methodology and assumptions chosen, the 

reason behind their choice in addressing the subject 

and results of the report, and any specific issues that 

affected the analysis. 

تلخيص وتوضاااااااااااايح التغييرات املنف ة على املنهجية والفرضاااااااااااايات مقارنة  -10

بالتقرير السااااااااااااابق  وشاااااااااااارح أسااااااااااااباب ه ه التغييرات بشااااااااااااكل وامل لدعم 

 أعالهي 7ارد في الفقرة ملخص التغييرات الو 

10- A summary and an explanation of the changes 

applied to the methodology and assumptions 

compared to the previous report, in addition to a 

comprehensive explanation on the reasons for such 

changes to support the summary of changes 

indicated in paragraph 7 above. 

تقديم دليل على أن التحليالت والتفاصااااااااااايل وافية للعمليات الحساااااااااااابية  -11

)باإلضاااااااااااافة إلى املالحق( مع إجراء العمليات الحساااااااااااابية واألعمال األخرى 

 بما يُ 
ر
 مك

ر
ط

ُ
لع من إعادة التحليل بصاااااااااورة تسااااااااامح له بالتحقق ن القارئ امل

ه العمليات الحساااااابية مع معايير إعداد من النتائتي ويجب أن تتوافق ه 

 التقارير املالية الحالية في اململكة  أينما انطبق ذلبي

11- An evidence to be submitted, indicating that 

the analysis and details are sufficient for the 

calculations (along with the annexes) as well as 

conducting calculations and other work so that the 

informed reader can re-analyze to verify the 

findings. Such calculations shall match current 

financial reporting standards in KSA, where 

applicable. 
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عرض واضااح وشااامل للنتائت واالسااتنتاجات بما في ذلب أي إيضاااحات أو  -12

 مطلوبةيتعليقات 

12- A clear and comprehensive presentation of 

findings and conclusions, including any required 

clarifications or comments. 

بيان لنطاق عملية مراجعة التي تمت مع النظراء مع إيضاااح هوية هؤالء  -13

 النظراء ومؤهالعهم واستنتاجاعهمي

13- A description of the scope of the peer auditing, 

indicating the identity, qualifications and findings 

of the peers. 

 .A list of unclear terms to the report’s recipient -14 يقريرملستلم التقائمة باملصطلحات املستخدمة التي قد ال تكون واضحة  -14

 .Disclosure of any other related matters -15 إفصاح عن أي مسائل أخرى ذات صلةي -15

 Article (93): Urgent Progress Reports التقارير املرحلية العاجلة :والتسعون  الثالثةاملادة 

 
ُ
ة عاجلة مباشرة وبصف االكتواري التي يعدها الخبير  العاجلة رحليةرفع التقارير املت

إلى مجلس اإلدارة وإدارة االلتزام بالشركة في الحاالت اآلتية  بغض النظر عن أن 

 االكتواري املعين قد ال يكون أكمل تحليالته وتحقيقاته:

Urgent progress reports prepared by the actuary shall be 

submitted directly and urgently to the Board of directors 

and the company’s compliance department in the 

following cases, notwithstanding that the appointed 

actuary may not have completed his analyses and 

investigations: 

الشااااااااااااركة وتؤثر  هإذا وان هناك مخاطر وشاااااااااااايكة أو مسااااااااااااتقبلية قد تواج -1

  على سبيل املثال ال الحصر  في اآلت
 
 :يسلبا

1- If there are imminent or future risks that the 

company may face and negatively affect to the 

following, including but not limited to: 

 .A. Financial solvency .أي املالءة املالية

 B. Obligations of reinsurance companies and .إعادة التأمين والتزامات الشركة تجاه شروات معيدي التأمين بي التزامات شروات

obligations of the company towards reinsurance 

companies. 

 .C. Risk retention levels .جي مستويات االحتفا  باملخاطر

 .D. Profitability of the company's products .دي ربحية منتجات الشركة

 .E. Company product prices .هي تسعيرة منتجات الشركة

 .F. Adequacy of insurance contract obligations وي كفاية التزامات عقود التأميني

إذا ثبت أن الشااااااااااركة خالفت أحكام أي لوائح أو تعليمات أخرى صااااااااااادرة  -2

ذات عالقة بالوضااااااع املالي للشااااااركة  أو  شاااااارافيةواإلإ عن الجهات الرقابية 

أصااااااااااااول والتزامااات عقااد التااأمين )بمااا في ذلااب املخصااااااااااااصاااااااااااااات الفنيااة إن 

2- If it is proven that the company has violated 

provisions of any regulations or other instructions 

issued by the monitoring and supervisory entities 

related to the company’s financial position, the 
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أو املسااااااااااااتفيدين من  لهم املؤمنوجدت(  أو أي مسااااااااااااألة تؤثر على حقوق 

 وثائق التأمين الحاليين أو املستقبلييني 

assets and obligations of the insurance contract 

(including technical provisions, if any), or any 

matter that affects the rights of the insured or the 

beneficiaries of insurance policies, current or 

future.  

إذا لم تساااااااااااامح الشااااااااااااركااة لالكتواري املعين بااأداء األعمااال واملسااااااااااااؤوليااات  -3

 يإليهاملسندة 

3- If the company does not allow the appointed 

actuary to perform the work and responsibilities 

assigned to him. 

 ويوعةي  ةيتعين على مجلس اإلدارة أن يدرس أي تقارير مرحلية عاجل

 املركزي  بنبال دباإلجراءات التصحيحية ومتابعة تنفي ها وأن يزو 

واالكتواري املعين به ه اإلجراءات وجميع املعلومات ذات الصلة 

و سو  يتم اتخاذها في خالل باإلجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها أ

 أيام عمل من تاريخ استالم أي تقرير مرحلي عاجلي 10 عنمدة ال تزيد 

The Board of directors shall review any urgent 

progress reports, recommend corrective actions, 

follow up their implementation, and provide SAMA 

and the appointed actuary with such actions and all 

information related to the corrective actions that 

have been or will be taken within a period not 

exceeding (10) working days from the date of 

receiving any urgent progress report. 

 حال وان االكتواري املعين غير راض  بشكل معقول عن استجابة  في

مجلس اإلدارة ألي تقرير مرحلي عاجل  فعليه أن يرسل نسخة من 

 ه ا التقريري ر يوم عمل من إصدا 15املركزي خالل  بنبالتقرير إلى ال

In the event that the appointed actuary is not 

reasonably satisfied with the response of the Board 

of directors to any urgent progress report, he shall 

send a copy of the report to SAMA within (15) 

working days of the issuance of such report. 

 MODULE (6): External Auditor الفصل السادس: مراجع الحسابات الخارجي

 Article (94): Appointment of the External Auditor الخارجي تعيين مراجع الحسابات ون:والتسع الرابعةاملادة 

تسااااااااند الشااااااااركة مهمة مراجعة حساااااااااباعها الساااااااانوية إلى مراجع يتمتع باالسااااااااتقالل 

والكفاااااءة والخبرة والتااااأهياااالك إلعااااداد تقرير موضااااااااااااوعي ومسااااااااااااتقاااال ملجلس اإلدارة 

ن  بر بوضاااااوح وعدالة عن  فيماواملسااااااهمين يبير إذا وانت القوائم املالية للشاااااركة تعر

 املركز املالي للشركة وأدائها في النواح الجوهريةي

The company assigns the task of reviewing its 

annual accounts to an auditor who is independent, 

competent, experienced and qualified, in order to 

prepare an objective and independent report for the 

board of directors and shareholders, indicating 

whether the company's financial statements clearly 
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and fairly express the company's financial position 

and performance in essential aspects. 

العادية مراجع حساااااااابات الشاااااااركة بناء  على ترشااااااايح مجلس تعين الجمعية العامة 

 :ما يلي ةاإلدارة  مع مراعا

The ordinary general assembly appoints the 

company’s auditor based on the nomination of the 

Board of directors, taking into account the 

following: 

 Based on a recommendation from the audit -1 .من لجنة املراجعةترشيح بناء  على توصية الن يكون أ -1

committee. 

 أ -2
 
 To be licensed and to fulfill the conditions set -2 .وأن يستوفي الشروط املقررة من الجهة املختصة هلن يكون مرخصا

by the competent entity. 

 The interests of the nominated auditors should -3 .املرشحين مع مصالح الشركة املراجعينأال تتعارض مصالح  -3

not conflict with the interests of the company. 

 The number of nominees may not be less than -4 أال يقل عدد املرشحين عن مراجعين اثنيني -4

two auditors. 

 Article (95): Role and responsibilities of the external الحسابات الخارجيمراجع ومسؤوليات دور  والتسعون: الخامسةاملادة 

auditor 

 .Exerting care and honesty for the company -1 .ب ل واجبي العناية واألمانة للشركة -1

إبالغ الهيئة في حال عدم اتخاذ مجلس اإلدارة اإلجراء املناسااااااااااااب بشااااااااااااأن  -2

 .املثيرة للش هة التي يطرحهااملسائل 

2- Informing the authority in the event that Board 

of directors fails to take the appropriate action 

regarding the suspicious matters raised. 

أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية إذا لم ييساااااار  -3

 عن تعويض الضاارر ال ي يصاايب الشااركة ي ويكون مسااعملهاملجلس 
 
ؤوال

ا   وإذهفي أداء عمل هأو املساااااااااااااهمين أو الغير بساااااااااااابب األخطاء التي تقع من

 .تعدد املراجعون واشترووا في الخطأ  وانوا مسؤولين بالتضامن

3- Requesting the Board of directors to invite the 

ordinary general assembly if the Board does not 

facilitate its work. He shall be responsible for 

compensating the damage to the company, 

shareholders or third parties due to mistakes 

committed by him in the performance of his work, 

and if there are multiple auditors and they 

participate in the mistake, they are jointly 

responsible for compensation. 
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 للمعااايير الاادوليااة والقواعااد  تاادقيق -4
 
ومراجعااة حساااااااااااااابااات الشااااااااااااركااة وفقااا

 املهنية املتعار  عليهاي

4- Reviewing and audit the company's accounts 

in accordance with international standards and 

recognized professional rules. 

 Verifying that the financial statements are free -5 ياحتيال ش هات أو  أخطاء أي من املالية البيانات خلو  من التحقق -5

from any mistakes or suspicions of fraud. 

فحص األنظمة اإلدارية واملالية للشااركة وأنظمة الرقابة الداخلية وإبداء  -6

والتااأكااد من مالءمتهااا لحساااااااااااان سااااااااااااير أعمااال الرأي بخصااااااااااااول فاااعليتهااا  

 الشركة واملحافظة على أموالهاي

6- Examining the company’s administrative and 

financial regulations and internal control systems 

and expressing an opinion regarding their 

effectiveness, and ensuring their suitability for the 

proper conduct of the company’s business and the 

preservation of its funds. 

التحقق من ملكية الشااااااااااااركة ملوجوداعها وقانونية االلتزامات املترتبة على  -7

 الشركةي

7- Verifying the company's ownership of its 

assets and the legality of the company's obligations. 

 Attending the company's general assembly -8 ر اجتماعات الهيئة العامة للشركةيحضو  -8

meetings. 

اإلجابة على أسااائلة واساااتفساااارات مسااااهلي الشاااركة بخصاااول البيانات  -9

 املالية والحسابات الختامية خالل اجتماعات الهيئة العامةي

9- Answering the company's shareholders' 

questions and inquiries regarding the financial 

statements and final accounts during the general 

assembly meetings. 

إبااداء الرأي في عاادالااة البيااانااات املاااليااة للشااااااااااااركااة وطلااب تعااديلهااا إذا وااان  -10

 هناك ما يؤثر على عدالتهاي

10- Expressing opinion on the fairness of the 

company’s financial statements and requesting its 

amendment in case of something affecting its 

fairness. 

التبليغ عن أي مخالفة للتشااااااااااااريعات الناف ة أو أي أمور مالية أو إدارية  -11

 ذات أثر سلبي على أوضاع الشركة إلى الجهات املختصةي

11- Reporting any violation of the legislation in 

force or any financial or administrative matters that 

have a negative impact on the company's situation 

to the competent entities. 

 املراجعااااة عمليااااة مخرجااااات على بناااااء   والتوصاااااااااااايااااات بااااالنتااااائت تقااااارير  رفع -12

 يالخارجية

12- Submitting reports including results and 

recommendations based on the outputs of the 

external audit process. 
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 MODULE (7): Evaluating the performance of the تقييم أداء اإلدارة التنفي ية والوظائف الرقابيةالسابع: الفصل 

executive management and the monitoring functions 

 Article (96): Evaluating the performance of the تقييم أداء اإلدارة التنفي ية والوظائف الرقابية :والتسعون  السادسةاملادة 

executive management and the oversight functions 

تتولى لجنااااة الترشاااااااااااايحااااات واملكااااافااااآت وضااااااااااااع نظااااام لتقييم أداء موظفي  -1

ييم ُيبنى تقالشاااااركة بجميع مساااااتوياعهم بشاااااكل موضاااااوعي ومنه ي على أن 

أداء اإلدارة العليا على املدى الطويل وال يقتصااااااااااار على أداء سااااااااااانة واحدة 

 .فقط

1- The Nomination and Remuneration 

Committee shall develop a system for evaluating 

the performance of the company’s employees at all 

levels objectively and systematically, provided 

evaluating the performance of senior management 

on the long-term and is not limited to the 

performance of one year only. 

تقوم لجنة الترشاااااايحات واملكافآت بوضااااااع مؤشاااااارات قياس أداء مناساااااابة  -2

ترتبط بمااااادى تحقيق األهااااادا  االسااااااااااااتراتيجياااااة للشااااااااااااركاااااة وجودة إدارة 

د جواناب املخااطر وك فااياة أنظماة الرقااباة الاداخلياة وغيرهاا  على أن تحادَّ

 .القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة

2- The Nomination and Remuneration 

Committee sets appropriate performance 

indicators related to the extent to which the 

company’s strategic objectives are achieved, the 

quality of risk management, the adequacy of 

internal control systems and others, provided that 

the strengths and weaknesses are identified and a 

proposal to amend them in line with the company’s 

interest. 

ح عنها ألعضاء  تكون إجراءات تقييم األداء -3 مكتوبة وواضحة بحيث يفص 

 .مجلس اإلدارة واألشخال املعنيين بالتقييم

3- The performance evaluation procedures shall 

be written and clear so as to be disclosed to the 

members of the Board of directors and the persons 

concerned with the evaluation. 

يتم تقييم اإلدارة التنفياااااا يااااااة من قباااااال أعضااااااااااااااااااء مجلس اإلدارة غيار  -4

 .التنفي يين

4- The executive management is evaluated by 

non-executive Board members. 

 The executive management of the company is -5 :يتم تقييم الوظائف الرقابية في الشركة من قبل اللجان املعنية كما يلي -5

evaluated by the relevant committees as follows: 

 A. The audit committee evaluates the compliance .أي تقيم لجنة املراجعة إدارتي االلتزام واملراجعة الداخلية

and internal audit departments. 
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 B. The risk management committee evaluates risk .بي تقيم لجنة إدارة املخاطر إدارة املخاطر واإلدارة االكتوارية

management and actuarial management. 

 Article (97): Executive management remunerations : مكافآت وأجور اإلدارة التنفي يةوالتسعون  السابعةاملادة 

and wages 

أجر الرئيس التنفياااا ي ومكااااافااااآتااااه في قرار تعيينااااه  اإلدارة يحاااادد مجلس -1

 .معه وتدون ه ه املكافآت واألجور في العقد املبرم

1- The Board of directors determines the CEO’s 

remuneration and wage in the decision to appoint 

him, and these remunerations and wages are 

recorded in the contract concluded with him. 

تكون مكافأة وأجور اإلدارة التنفي ية بناء  على السااااااااااياسااااااااااات واإلجراءات  -2

الوظيفية املمنوحة لعضااااااااااو  الداخلية للشااااااااااركة  وتحدد بناء  على الدرجة

والتي  املراجعاااة الاااداخلياااةاإلدارة التنفيااا ياااة  وذلاااب ماااا عااادا مااادير إدارة 

 .اقتراح لجنة املراجعة وأجوره من املجلس بناء  على تحدد مكافآته

2- The executive management’s remuneration 

and wages shall be based on the company’s internal 

policies and procedures, and shall be determined 

based on the job grade to the executive 

management member, except the internal audit 

department director, whose remuneration and 

wages are determined by the Board based on the 

proposal of the audit committee. 

يراعى في املكافآت واألجور الخاصاة باإلدارة التنفي ية أن تكون متناسابة   -3

العلمياااة والخبرات العملياااة واملهاااارات واملؤهالت مع املهاااام واملساااااااااااائولياااات 

 .ومستوى األداء

3-  The executive management’s remuneration 

and wages should be in line with the tasks, 

responsibilities, educational qualifications, 

practical experience, skills and level of 

performance. 

ضو اإلدارة يجب على الشركة فور علمها بأي معلومات مضللة قدمها ع  -4

للحصااااااااااااول على مكااااافااااآت غير  التنفياااا يااااة السااااااااااااتغالل الوضااااااااااااع الوظيفي

مسااااااتحقة أن توقف مكافأة ذلب الشااااااخص فور علمها ب لب  وللشااااااركة 

ذلب العضااااااو عن ول املكافآت الغير مسااااااتحقة التي صاااااارفت  أخ  مطالبة

 في الشركة له  ولها أن تطالب بها لدى الجهات املختصة أو 
 
 .داخليا

4-  The company, upon becoming aware of any 

false information provided by a member of the 

executive management to exploit his job to obtain 

undue rewards, shall stop the reward for him as 

soon as it becomes aware of that, and it may 

demand it from the competent entities or internal 

departments in the company. 
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على لجناااااة الترشاااااااااااايحاااااات واملكاااااافاااااآت أن تراجع مكاااااافاااااآت وأجور اإلدارة  -5

 لضااااااامان كفايتها بشاااااااكل معقول 
 
الساااااااتقطاب وإبقاء ذوي  التنفي ية دوريا

 .خبرة والحرل على ح هم لتنمية الشركة على املدى الطويلالكفاءة و ال

5- The Nomination and Remuneration 

Committee shall periodically review the executive 

management’s remuneration and wages to ensure 

that they are reasonably sufficient to attract and 

retain qualified and experienced individuals and 

motivate them to develop the company in the long 

term. 

في مكافأة أعضاااااااااااااء اإلدارة التنفي ية  يجب مراعاة معايير ترتبط باألداء  -6

ية املكافأة الساااااااااااانو  وارتباط بأدائه كأن تكون املكافأة أو جزء منها مرتبط

 ولياته وأهدافهيؤ بأدائه تجاه مس

6- During remunerating the executive 

management members, standards related to 

performance shall be taken into account, such that 

the remuneration or part of it is based on its 

performance, as the annual reward is based on its 

performance towards its responsibilities and 

objectives. 

  Article (98): Succession and Replacement Plans الوظيفي خطط التعاقب واإلحالل  :والتسعون  الثامنةاملادة 

لى إ والتنمية اإلدارية الوظيفي على مجلس اإلدارة اإلشاااارا  على تخطيط التعاقب

 :ذلب يلتزم باملبادئ التوجيهية التالية وفي بفاعلية جانب أداء مسئولياته 

The Board of directors shall supervise succession 

plans and administrative development in addition 

to effectively fulfilling its responsibilities, and in 

doing so shall abide by the following guiding 

principles: 

تقرير ساااااااااااانوي بشاااااااااااااأن تخطيط التعاااقااب  التنفياا ي إعاادادالرئيس  يتولى -1

 .لساملج والتنمية اإلدارية لتقديمها إلى

1- The CEO prepares an annual report on 

succession plans  and administrative development 

to be submitted to the Board. 

بناء  على طلب لجنة الترشاااااااااااايحات - الرئيس التنفي ي للشااااااااااااركةيوعااااااااااااةي   -2

 لشاااااااخصااااااا ويرشاااااااحفي وافة األوقات  -واملكافآت
 
 مؤهال

 
خالفة املنصاااااااب في ا

 .عن مباشرة عمله بشكل غير متوقعحال عجزه 

2-  At all times, the CEO of the company, upon the 

request of the Nomination and Remuneration 

Committee, recommends and nominates a 

qualified person to succeed the position in the 

event that he is unexpectedly unable to carry out his 

work. 
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 مهمةمجلس اإلدارة  من مساااااااااااااعدةبلجنة الترشاااااااااااايحات واملكافآت  تتولى -3

املناصب و  لشغل الوظائف التنفي ية اختيار وتقييم املرشحين املحتملين

  بما في ذلب الرئيس التنفي ي للشااااااااركة واإلشاااااااارا  القيادية في الشااااااااركة

 .مناصب املسئول التنفي ي على وضع الخطط الخاصة بتعاقب

3- The Nomination and Remuneration 

Committee, with the assistance of the Board of 

directors, undertakes the task of selecting and 

evaluating potential nominees for executive and 

leadership positions in the company, including the 

CEO of the company, and supervising the 

development of plans for the succession of 

executive officer positions. 

 Establishing a policy approved by the Board of -4 :وضع سياسة معتمدة من مجلس اإلدارة حسب اآلتي -4

directors as follows: 

  ركةشالاإلحالل الوظيفي  يتم تحديد مناصب اإلدارة العليا في 

 بتأهيل ومن ثم القيام التي يشااااااااااااغلها موظفين غير سااااااااااااعوديين 

موظفين ساااااعوديين لشاااااغلها من خالل التدريب والتطوير خالل 

 .فترة زمنية محددة

Replacement: Senior management positions in 

the company that are occupied by non-Saudi 

employees are identified, and then Saudi 

employees are qualified to fill them through 

training and development within a specified period 

of time. 

  التعاقب الوظيفي  يتم تحديد املناصاااااب الرئيساااااية املؤثرة على

بتاااأهيااال موظفين    ومن ثم القياااامالشااااااااااااركاااةسااااااااااااير واسااااااااااااتقرار 

 ه املناصااااااااب سااااااااعوديين من خالل التدريب والتطوير لشااااااااغل ه

من االسااااااااااااتمراريااة في أداء  شااااااااااااركااةالن مكفور شااااااااااااغورهااا  بمااا يُ 

 أعمالهاي

Succession: The main positions affecting the 

progress and stability of the company were 

identified, and then Saudi employees are qualified 

through training and development to fill these 

positions as soon as they became vacant, enabling 

the company to continue to perform its work. 

 :This policy includes the following تتضمن ه ه السياسة ما يلي:

 A. Determine these positions to include, as a العلياي اإلدارة وظائف أدن  كحد تشمل أن على املناصب ه ه تحديدي أ

minimum, the positions of senior management. 

 وتأهيل لتدريب ستنف ها الشركة التي املتخصصة التدريبية والدورات البرامتي ب

 مانضااااا مع املناصاااااب  ه ه لشاااااغلبشاااااكل تدري ي الساااااعوديين املرشاااااحين  موظفيها

 .استمراريتها

B. The specialized training programs and courses to 

be implemented by the company to gradually train 

and qualify its Saudi employees to fill these 

positions, while ensuring their continuity. 

 على املسااااااعدة اإلجراءات يتضااااامن أن على الساااااياساااااة له ه تنظيلي إطار  وضاااااعي ج

 .تنفي ها

C. Develop an organizational framework for this 

policy, including assistance measures regarding its 

implementation. 
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 خالل االسااااااتفادة من املناصااااااب ه ه لشااااااغل املؤهلة السااااااعودية الكفاءات دي توفير 

 .املجال ه ا في والبرامت املمارسات أبرز  من

D. Providing qualified Saudis to fill these positions 

by benefiting from the most prominent practices 

and programs in this field 

 

 

 

 MODULE (6): Related policies and procedures ذات الصلة الباب السادس: السياسات واإلجراءات

 Chapter (1): Stakeholder Policy األول: سياسة أصحاب املصالحالفصل 

  Article (99): Introduction مقدمة  :والتسعون  التاسعةاملادة 

تشمل سياسة أصحاب املصالح جميع األفراد أو مجموعة األفراد ال ين يؤثرون 

ويتأثرون بقرارات الشركة وأنشطتها ولهم مصالح مباشرة او غير مباشرة مع 

 :الشركة  يشمل ه ا املصطلح ما يلي

Stakeholder policy includes all individuals or groups of 

individuals who affected and are affected by the company’s 

decisions and activities and have direct or indirect interests 

with the company. This term includes the following: 

 Shareholders -1 املساهمين -1

 Clients -2 العمالء -2

 Company employees (including Board members and -3  مجلس اإلدارة وكبار التنفي يين(موظفي الشركة )وتشمل أعضاء  -3

senior executives)  

الجهااات الخااارجيااة )وتشااااااااااااماال جميع الشااااااااااااروااات التي تتعاااقااد مع بروج  -4

  لتقديم خدامتها  مثل البنوك واملؤسسات املالية(

4- Third parties (including all companies have contracts 

with Buruj Co. to provide their services, such as banks and 

financial institutions)  

 Monitoring and supervisory entities -5 الجهات الرقابية واإلشرافية -5

  Saudi society -6  املجتمع السعودي -6

Article (100): Preserving the rights of stakeholders حفظ حقوق أصحاب املصالح :املئةاملادة   

تتعهد الشركة ببناء وتطوير عالقات جيدة مع أصحاب املصالح على اختالفهم 

ومعاملتهم وفق الشروط واألحكام املتبعة دون تمييز أو تفضيل والحفا  على 

سرية املعلومات املتعلقة بهم وحصولهم على املعلومات املتعلقة بأنشطتهم على 

هم من أداء مهامهم  على أن تكون تلب املعلومات صحيحة ووافية  نحو يمكن

صحاب املصالح في الشركة ما يلي
 
 :يشمل حفظ حقوق أ

The company undertakes to establish and develop good 

relationships with stakeholders of all kinds, to treat them 

according to the applicable terms and conditions without 

discrimination or preference, maintain confidentiality of 

information related to them and obtain information related to 

their activities in a way that enables them to perform their 
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tasks, provided that such information is correct and sufficient. 

Preserving stakeholders’ rights in the company include the 

following: 

  Shareholders   املساهمين 

 بحماية حقوق ومصالح املساهمين والسعي الدائم لزيادة 
 
تلتزم الشركة دائما

 لكحكام والقرارات الصادرة من مختلف  -العوائد املالية على استثماراعهم 
 
وفقا

 :من خالل اآلتي -جهات الرقابية ذات الصلة ال

The Company is always committed to protect the shareholders’ 

rights and interests and seek to increase the financial revenues 

on their investments (in accordance with the provisions and 

resolutions issued by the various relevant monitoring entities) 

through the following: 

تعيين إدارة تنفياااااا يااااااة مختصاااااااااااااااااة إلدارة عمليااااااات الشااااااااااااركااااااة وتنفياااااا   -1

اسااااااتراتيجياعها على أن يتم اختيار أعضاااااااء اإلدارة التنفي ية بعناية من 

 .ذوي الكفاءة واملهارة والخبرات الالزمة

1- Appointing competent executive department to 

manage the operations of the Company and implement 

its strategies, provided that the members thereof shall be 

carefully chosen from the persons with necessary 

competence, skills, and experience. 

ة وتحديد أطر تطوير سااااااااااااياسااااااااااااات فعالة لتنظيم عمل اإلدارة التنفي ي -2

عمل إلدارة مختلف عمليات الشاااااااااركة بما يحقق مصاااااااااالحها ومصاااااااااالح 

 .مساهميها

2- Developing effective strategies to regulate the 

executive department works and introduce business 

frameworks to manage the various operations of the 

Company, guaranteeing its interests and shareholders’ 

interests. 

االلتزام بالقوانين واللوائح التنفي ية والتعليمات الصااادرة عن الجهات  -3

 .الرقابية واإلشرافية الحاكمة لنطاق عمل الشركة

3- Complying with the rules, implementing regulations, 

and the instructions issued by the monitoring and 

supervisory entities that govern the work scope of the 

Company. 

السااااااااااااعي لالسااااااااااااتفااااادة القصااااااااااااوى من املوارد املتاااااحااااة لتعظيم منفعااااة  -4

 .املساهمين وزيادة ربحية الشركة

4- Seeking to maximize the optimal use of the resources 

available to magnify the shareholders’ benefits and 

increase the dividends of the Company. 

توزيع األرباااح بشااااااااااااكاال عااادل ومنصااااااااااااف والحصااااااااااااول على نصاااااااااااايااب من  -5

 .موجودات الشركة في حال تصفيتها

5- Distributing dividends in a fair and equitable 

manner, and getting a portion of the Company assets in 

case of liquidation. 
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يااد املسااااااااااااااهمين باااملعلومااات والبيااانااات املتعلقااة بنشااااااااااااااط الشااااااااااااركااة تزو  -6

وعملياعها واسااااااااااااتراتيجيتها االسااااااااااااتثمارية والتشااااااااااااغيلية بشااااااااااااكل مسااااااااااااتمر 

 .ومنتظم

6- Providing shareholders with information and data 

related to the company's activity, operations and 

investment and operational strategy regularly and 

continuously. 

إشااااااااااااراك املسااااااااااااااهمين في عمليااة اتخاااذ القرار من خالل مشااااااااااااااركتهم في  -7

اجتماعات الجمعية العامة والتصااااااااويت على قراراعها والتأكد من توفير 

جميع املعلومااااااات املتعلقااااااة ببنود جاااااادول أعمااااااال الجمعيااااااة العااااااامااااااة  

والقوائم املالية وتقرير وبخاصااااة تقرير مجلس اإلدارة واملراجع الخارجي 

  .لجنة املراجعةك وذلب لتمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة بشأ ها

7- Including the Shareholders in the decision-making 

processes through participating in the General Assembly 

meetings, voting on the resolutions thereof, and ensuring 

the availability of all the information related to the 

provisions of the General Assembly agenda, including the 

report of the Board of directors, the external auditor, the 

financial statements, as well as the report of the Audit 

Committee, in order to enable them to take well-informed 

decisions with regard to it.  

حماية حقوق املساااااهمين املتعلقة باملشاااااركة في اتخاذ قرارات الشااااركة  -8

  .والترشح لعضوية املجلس أو انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة

8- Protecting the shareholders’ rights that are related to 

the participation in making company-related decisions 

such as, running for the Board membership or electing the 

Board of directors members.  

 Registering the shareholders’ property value in the -9 .قيد قيمة ملكية املساهمين في  جالت الشركة -9

company's registers. 

ي مراقبة أداء الشاااااااااركة وأداء مجلس إدارعها ضااااااااامان حق املسااااااااااهمين ف -10

وإدارعها التنفي ية وحق مسااائلتهم في حال إخفاقهم وتقصاايرهم في أداء 

 .مهامهم

10- Ensuring shareholders right to monitor the 

performance of the company, its Board of directors and 

executive management, and the right to hold them 

accountable in the event of their failure to perform their 

duties. 

االلتزام باااإلفصااااااااااااااحااات الساااااااااااانويااة واإلفصااااااااااااااحااات املقررة من الجهااات  -11

الرقابية واإلشااااارافية واملتعلقة باإلفصااااااح عن رأس مال الشاااااركة أو أي 

  .تغيرات قد تؤثر على ملكية املساهمين وحصص السيطرة فيها

11- Complying with the annual disclosures and the 

disclosures determined by the monitoring and 

supervisory entities with regard to disclosing the capital of 

the Company and any changes that may have an impact 

on the shareholders’ ownership and the control shares 

therein.  
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 Clients  العمالء 

تلتزم الشركة بتقديم أفضل الخدمات لعمالئها  حيث تعتبرهم شرواء 

على تقديم ه ه الخدمات بأعلى مستويات الجودة  لها  وتعملاستراتيجيين 

واملهنية من تمديد للضمانات  وتأمينات الحياة واالدخار  والتأمينات الطبية 

 .والعامة للممتلكات واملركبات والحوادث

The company is obligated to providing the best services to its 

clients, as it considers them as strategic partners, and works to 

provide these services with the highest levels of quality and 

professionalism, including extension of guarantees, life and 

savings, medical and general insurances for property, vehicles 

and accidents. 

 
 
 خاصا

 
فيما يتعلق بإقامة عالقات مستدامة مع العمالء  تمنح الشركة اهتماما

وتسعى للحصول على مستويات عالية من الرضةى عن خدمات الشركة وذلب 

  :من خالل

The company gives special attention to establishing 

sustainable relationships with clients, and seeks to obtain 

high levels of satisfaction with the company's services 

through:  

معاااااملااااة جميع العمالء بصااااااااااااورة عااااادلااااة ومتكااااافئااااة بناااااء  على أسااااااااااااس  -1

اإلنصاااا  واملسااااواة والعدالة دون تمييز ساااواء أوان على أسااااس العرق 

 .أو الدين أو البشرة أو الجنس

1- Treating all clients in a fair and equal manner on the 

basis of fairness, equality and justice without 

discrimination, whether on the basis of race, religion, skin 

or gender. 

املحاافظاة على ساااااااااااارياة وخصااااااااااااوصااااااااااااياة املعلوماات والبيااناات الخااصاااااااااااااة  -2

بالعمالء وعدم الكشااااااااااااف عنها إال في حال طلب الجهات الرقابية وبعد 

 .استشارة األطرا  املعنية

2- Maintaining the confidentiality and privacy of 

information and data related to clients and not disclosing 

them except in the event of a request from the monitoring 

entities and after consulting the concerned parties. 

من الجهات الرقابية فيما  االلتزام بجميع القرارات واألحكام الصااااااااااااادرة -3

يتعلق بالعمالء باإلضااااااااافة الى التزامها بجميع النصااااااااول التي وردت في 

  .العقود واالتفاقيات املبرمة مع العمالء

3- Committing to all decisions and rulings issued by the 

monitoring entities in relation to clients, in addition to 

their commitment to all texts contained in contracts and 

agreements concluded with clients.  

السااااااعي الدائم للحصااااااول على رضااااااا العمالء عن طريق تقديم خدمات  -4

 .عالية الجودة تتناسب مع احتياجاعهم

4- Seeking for client satisfaction by providing high 

quality services needed by them. 

توفير وسااااااااااااائل بديلة لخدمة العمالء وخدمات إلكترونية لتعزيز تجربة  -5

العمالء عند التعامل مع الشركة )مثل املوقع الرسلي للشركة ومواقع 

 .التواصل االجتماعي(

5- Providing alternative means of client service and 

electronic services to enhance the client experience when 

dealing with the company (such as the company's official 

website and social networking sites). 
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معالجة الشكاوى املتلقاة من قبل قسم خدمة العمالء بأقصةى سرعة  -6

  .ممكنة

6- Handling complaints received by the Client Service 

asap.  

  Employees  املوظفين

الشركة على توفير بيئة عمل آمنة وصالحة ملوظفيها  كما تؤمن بضرورة تحرل 

ى عل-خلق مناخ صحي ومستقر لكافة العاملين ضمن ووادرها  من خالل ما يلي 

  :-سبيل املثال ال الحصر

The company is keen to provide a safe and suitable work 

environment for its employees, and also believes in the need to 

create a healthy and stable environment for all employees 

within its cadres, through the following (for example, but not 

limited to):  

 Achieving a safe and stable work environment for all -1 .تحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة لجميع موظفي الشركة -1

company employees. 

توفير فرل متكافئة ومعاملة جميع العاملين في الشااااركة ضاااامن معايير  -2

املساواة والنزاهة والعدالة دون تمييز بين أحد على آخر سواء أوان على 

أساااااااس العرق أو الدين أو البشاااااارة أو الجنس  وه ا ينطبق أيضااااااا على 

وير التعيينات والتطالترقيات واملكافآت والتعويضااااااااااااات وك لب في أمور 

 .املنهي

2- Providing equal opportunities and treating all 

employees of the company within the standards of 

equality, integrity and justice without discrimination 

between one over the other, whether on the basis of race, 

religion, skin or gender. This also applies to promotions, 

rewards, compensation, as well as in matters of 

appointments and professional development. 

تااطااوياار بااراماات تاااااادريااااااب وتااطااوياار الااخااباارات وتااعاازيااز املااهااااااارات الااقااياااااااديااااااة  -3

 .واألساليب املختلفة لتقييم األداء

3- Developing training programs and expertise, 

enhancing leadership skills, and various methods of 

performance evaluation. 

االلتزام بجميع الشااااااروط التعاقدية التي تم إبرامها مع جميع املوظفين  -4

بمااااا يكفاااال حقوقهم الوظيفيااااة واإلنسااااااااااااااااانيااااة اثناااااء فترة عملهم لاااادى 

 .الشركة

4- Committing to all contractual terms of the contracts 

concluded with all employees in a way that guarantees 

their job and human rights during their period of work 

with the company. 

تطوير خطط التعاقب ومراجعتها بشكل منتظم بما يساهم باالحتفا   -5

 .باملوظفين ذوي الخبرة

5- Establishing and reviewing succession plans on a 

regular basis, which contributes to the retention of 

experienced employees. 

إرسااااااااااااااااء معااااايير املكااااافااااآت التي تركز على مكااااافااااأة املوظفين ذوي األداء  -6

 إلى مؤشرات األداء الرئيسية وادارة املواهب
 
 .املتميز استنادا

6- Enhancing reward criteria that focus on rewarding 

high-performance employees based on key performance 

indicators and talent management. 
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 Providing adequate risk protection and health -7 .توفير برامت الحماية الكافية من املخاطر والضمان الصحي -7

insurance programs. 

املوارد البشاااااااااااارية التي تعكس التزام الشااااااااااااركة تجاه  تطوير سااااااااااااياسااااااااااااات -8

 .موظفيها

8- Establishing human resource policies that reflect the 

company's commitment to its employees. 

وضااااااااااااع قواعد الساااااااااااالوك واألخالقيات  وتطبيق أفضاااااااااااال املعايير املهنية  -9

ئااة عماال تتساااااااااااام حيااث تنبثق هاا ه القيم من بي السااااااااااااليمااة واألخالقيااة 

بااالنزاهااة واملسااااااااااااؤوليااة ممااا يعماال باادوره على حمااايااة حقوق أصااااااااااااحاااب 

 :املصالح  ويستدل على ذلب من خالل

9- Setting rules of conduct and ethics, and applying the 

best professional and ethical standards, as these values 

raised by a work environment characterized by integrity 

and responsibility, which in turn works to protect the 

rights of stakeholders, as evidenced by: 

  إعداد وتفعيل حزمة من السياسات واللوائح املختصة بضبط األداء

 املنهي واألخالصي داخل الشركة لجميع العاملين فيها

Preparing and activating a group of policies and 

regulations concerned with controlling the professional 

and ethical performance within the company for all its 

employees 

  استخدام أحدث األنظمة التشغيلية والفنية واملحاسبية إلدارة

 أنظمة العمل

Using the latest operational, technical and 

accounting systems to manage work systems 

 Relevant monitoring bodies and entities الجهات والهيئات الرقابية ذات الصلة

تحرل الشركة بشكل مستمر على التأكد من وجود عالقة جيدة مع وافة 

 :الجهات الرقابية واملحافظة على تلب العالقة من خالل

The company is constantly keen to ensure that there is a 

good relationship with all the monitoring entities and to 

maintain that relationship through: 

االلتزام بكااافااة القوانين والتشااااااااااااريعااات وساااااااااااااائر األحكااام الصاااااااااااااادرة عن  -1

 .الجهات الرقابية أو اإلشرافية أو القضائية

1- Compliance with all laws, legislation and other 

rulings issued by the monitoring, supervisory or judicial 

entities. 

التعاون التام وتقديم وافة البيانات واملعلومات والسااجالت التي يطل ها  -2

 .ممثلي الجهات الرقابية بشفافية ودون تضليل عند التفتيش

2- Full cooperation and providing all data, information 

and records requested by representatives of the 

monitoring entities transparently and without misleading 

during inspection. 

 ملتطلباااات الجهاااات  -3
 
االلتزام بااااإلفصاااااااااااااااحاااات في الوقااات املنااااسااااااااااااااب وفقاااا

 الرقااابيااة وتقااديم وااافااة البيااانااات واملعلومااات واإلحصااااااااااااااءات في الوقاات

 .املحدد

3- Compliance with disclosures in a timely manner in 

accordance with the requirements of the monitoring 

entities and to provide all data, information and statistics 

on time. 
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تقييم مخااااطر عااادم االمتثاااال ووضااااااااااااع اإلجراءات الرقاااابياااة املنااااسااااااااااااباااة  -4

 .مستمر وتوعية املوظفين بمدى تأثيرها وأهميتها ومراقبتها بشكل

4- Assessment of non-compliance risks, setting 

appropriate control procedures, monitoring them on an 

ongoing basis, and educating employees about their 

impact and importance. 

 Ensure that all company employees comply with the -5 بمتطلبات الجهات الرقابية التأكد من التزام جميع عاملي الشركة -5

requirements of the monitoring entities 

 Third Parties الجهات الخارجية

تلتزم الشركة بالتعامل العادل والصادق مع مختلف الجهات والوواالت 

البنوك أو املؤسسات املالية أو واملؤسسات ومجموعات املصالح الخارجية )مثل 

مقدمي الخدمات(  حيث يتم ذلب وفقا لنهج احترافي ومنهي بما يتوافق مع اللوائح 

ا لشروط وأحكام العقد املبرم بين  والتشريعات الحاكمة ألنشطة الشركة  ووفق 

ا ملسؤولية الشركة االجتماعية  .الطرفين  أو وفق 

The company is committed to dealing fair and honest with all 

parties, agencies, institutions and external interests groups 

(such as banks, financial institutions or service providers), in 

accordance with a professional manner, the regulations and 

legislation governing the company's activities, the terms and 

conditions of the contract concluded between the parties, or 

according to the company's social responsibility. 

 Saudi society and social contribution املجتمع السعودي واملساهمة االجتماعية

ل ه وتعمل به من خالتلتزم الشركة بتنمية املجتمع السعودي ال ي تنتلي إلي

تطوير خطط ومبادرات وبرامت للمسئولية االجتماعية تساهم في تنميته )مثل 

مبادرات الحفا  على البيئة واألنشطة الخيرية وغيرها من األنشطة املجتمعية(ي 

حيث يضع مجلس اإلدارة البرامت ويحدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات الشركة 

لتي توافق عليها الجمعية العامة العادية  ويشمل في مجال العمل االجتماعي ا

 :ذلب ما يلي

The company is committed to developing the Saudi society to 

which it belongs and works by establishing plans, initiatives 

and programs for social responsibility that contribute to its 

development (such as environmental preservation initiatives, 

charitable activities and other community activities). The 

Board of directors shall set the programs and determine the 

means necessary for taking the company social work 

initiatives that are approved by the ordinary general 

assembly, including the following: 

وضاااااااع مؤشااااااارات قياس تربط أداء الشاااااااركة بما تقدمه من مبادرات في  -1

العمااال االجتمااااعي  ومقاااارناااة ذلاااب باااالشاااااااااااارواااات األخرى ذات النشاااااااااااااااط 

 .املشابه

1- Developing measurement indicators that link the 

company performance with its social work initiatives, and 

comparing with other companies with similar activity. 

اإلفصاااااااااااااح عن أهدا  املسااااااااااااؤولية االجتماعية التي تتبناها الشااااااااااااركة  -2

 .للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها

2- Disclosing the objectives of social responsibility 

adopted by the company to its employees and educate 

them about it. 
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اإلفصاح عن خطط تحقيق املسؤولية االجتماعية في التقارير الدورية  -3

 .ذات الصلة بأنشطة الشركة

3- Disclosing plans of achieving social responsibility in 

periodic reports of the company activities. 

 Developing community awareness programs to -4 .مع للتعريف باملسؤولية االجتماعية للشركةوضع برامت توعية للمجت -4

introduce the company social responsibility. 

كما يتأكد مجلس اإلدارة من أن الشركة تقدم الخدمات التي تلبي احتياجات 

جيع لدعم وتشومتطلبات املجتمع بتكاليف عادلة  وتبادر بتقديم تسهيالت 

املشاريع الصغيرة واملتوسطة  والسيما املشاريع التي عهتم بتوظيف وتدريب 

املواطنين السعوديين ورفع مستوى مهارعهم  إضافة إلى إتباع سياسات 

 .اجتماعية مناسبة في مجال حماية البيئة والصحة والتعليم

The Board of directors shall also ensure that the company 

provides services that meet the needs and requirements of 

society at affordable costs, and provide facilities to support and 

encourage small and medium-sized enterprises, particularly 

the projects focusing on employment and training of Saudi 

citizens and upgrade their skills, in addition to following 

appropriate social policies for environmental protection, 

health and education. 

 Article (101): Complaints and Disputes Settlement آلية تسوية الشكاوى والنزاعات :األولى بعد املئةاملادة 

Mechanism 

 من 
 
الشركة بضرورة إعطاء ول ذي حق حقه  فإننا نسعى لحل وتسوية إيمانا

جميع النزاعات التي قد تنشأ بين أصحاب املصلحة والشركة بكفاءة بأقصةى 

سرعة ممكنة  بما يصب في مصلحة أصحاب املصالح وال يتعارض مع مصلحة 

لى عالشركة وأنظمتها ولوائحها الداخلية قدر اإلمكاني وتتعهد الشركة باملحافظة 

حقوق أصحاب املصلحة وحمايتها بناء  على أسس العدالة والنزاهة والشفافية 

دون تمييز أو تفضيل والحفا  على سرية بيانات مقدم الشكوى وحمايته من 

 .أي إجراءات انتقامية

As the company believes in the necessity of giving everyone his 

right, we seek to resolve and settle all disputes that may arise 

between stakeholders and the company efficiently asap, in a 

manner that is in the interest of stakeholders and does not 

conflict with the interest of the company, its regulations and 

bylaws asap. The company undertakes to preserve and protect 

the rights of stakeholders based on fairness, integrity and 

transparency without discrimination or preference, and to 

maintain the confidentiality of the complainant's data and 

protect him from any retaliatory measures. 

  Shareholder Complaint Handling Mechanism  شكاوى املساهمينآلية معالجة 

  :Shareholder complaints are received by  -1  :يتم تلقي شكاوى املساهمين عن طريق  -1

 االتصاالت الهاتفية Phone calls 

 أمين سر مجلس اإلدارة  Secretary of the Board of Directors  

  الجمعية العامةخالل اجتماعات During the General Assembly meetings 

 حضور املساهم للشركة The shareholder attending the company 
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 البريد اإللكتروني / موقع الشركة اإللكتروني Email / company website 

 مواقع التواصل االجتماعي Social Media 

 فاكس Fax 

 بريد Mail 

اسااتالم الشااكاوى عبر قناة االتصااال التي يختارها املساااهم على أن يتم  -2

تتضااااااامن املعلومات التي يجب توثيقها اسااااااام املسااااااااهم ومعلوماته )رقم 

الهاتف الخال به وبريده اإللكتروني(  سبب الشكوى وتاريخها ودرجة 

 .أهميتها

2- Complaints are received through the communication 

channel chosen by the shareholder, provided that the 

information that shall be documented includes 

shareholder name and information (his phone number 

and e-mail), the reason for the complaint, its date and 

degree of importance. 

 لى اللجنة املعنية في تاريخيقوم أمين سر مجلس اإلدارة برفع الشكوى إ -3

 في جلسته املقبلة
 
  .جلستها املقبلة أو ملجلس اإلدارة مباشرة

3- The Board of directors secretary submits the 

complaint to the relevant committee on the date of its 

next meeting, or directly to the Board of directors at its 

next meeting.  

تقوم اللجناة املعنياة ببا ل العنااياة الواجباة للتحقق من مادى صااااااااااااحااة  -4

الشااااكوى ومعالجتها واالسااااتعانة بأي من إدارات الشااااركة إن لزم األمر  

 .وإخطار مجلس اإلدارة في حال عدم القدرة على إيجاد حل مناسب

4- The concerned committee shall exercise due 

diligence to verify the validity of the complaint and 

handling it, seek the assistance of any of the company's 

departments if necessary, and notify the Board of 

directors in the event of inability to find an appropriate 

solution. 

5-  
 
باإلجراء أو القرار  يقوم أمين ساااااااااااار مجلس اإلدارة بإبالغ املساااااااااااااهم فورا

املتخ  بشااااااااااأن شااااااااااكواه والتأكد من مدى رضاااااااااااه ب لب اإلجراء ومن ثم 

توثيق الشاااااكوى واإلجراء التصاااااحيحي املتخ  وتحديث الساااااجل الخال 

 .ب لب مع توثيق تاريخ إغالق الشكوى 

5- The Board of directors secretary shall immediately 

inform the shareholder of the procedure or decision taken 

regarding his complaint and ensure his satisfaction with 

that procedure, then document the complaint and the 

corrective action taken, and update the record with 

documenting the date of closing the complaint. 

 Client Complaint Handling Mechanism مالءآلية معالجة شكاوى الع

  :Client complaints are received by -1  :يتم تلقي شكاوى العمالء عن طريق -1

 االتصاالت الهاتفية Phone calls 

 مجلس الضمان الصحي Council of Health Insurance 
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 حضور العميل للشركة The client attending the company 

 بوابة ساما عهتم  SAMACares Portal  

 البريد اإللكتروني / موقع الشركة اإللكتروني Email / company website 

 مواقع التواصل االجتماعي Social Media 

 فاكس Fax 

 بريد Mail 

يتم اساااااتالم الشاااااكاوى عبر قناة االتصاااااال التي يختارها العميل على أن  -2

يجب توثيقها اسااااااااام العميل ومعلوماته )كنوع  تتضااااااااامن املعلومات التي

العمياااال ورقم الهاااااتف الخااااال بااااه وبريااااده اإللكتروني(  نوع املنتت أو 

 .الخدمة  سبب الشكوى وتاريخها ودرجة أهميتها

2- Complaints are received through the communication 

channel chosen by the client, provided that the 

information that shall be documented includes client 

name and information (such as the client's gender, phone 

number, and email), the type of product or service, the 

reason for the complaint, its date and degree of 

importance. 

ه الشااااااااااكوى إلى اإلدارة يقوم املسااااااااااؤول في قساااااااااام خدمة العمالء بتوجي -3

 .املعنية ملتابعتها ومعالجتها

3- The Client Service official directs the complaint to the 

concerned department for follow-up and handling. 

تقوم اإلدارة املعنيااة بباا ل العنااايااة الواجبااة للتحقق من ماادى صااااااااااااحااة  -4

 مالء باإلجراء املتخ  بشأ هاالشكوى ومعالجتها وإخطار قسم خدمة الع

4- The concerned department shall exercise due 

diligence to verify the validity of the complaint, handle it, 

and notify the Client Service of the action taken in this 

regard 

5-  
 
باإلجراء أو يقوم املسااااااؤول في قساااااام خدمة العمالء بإبالغ العميل فورا

القرار املتخ  بشاااأن شاااكواه والتأكد من مدى رضااااه ب لب اإلجراء ومن 

ثم توثيق الشااااااااااااكوى واإلجراء التصااااااااااااحيحي املتخاا  وتحااديااث السااااااااااااجاال 

  .الخال ب لب مع توثيق تاريخ إغالق الشكوى 

5- The  Client Service official informs the client 

immediately of the action or decision taken regarding his 

complaint and insures his satisfaction with that action, 

and then documenting the complaint and the corrective 

action taken and updating the record with documenting 

the date of closing the complaint.  

  Employees Complaint Handling Mechanism  آلية معالجة شكاوى املوظفين

 لآلتي
 
 The grievance or complaints of the company’s employees :يتم تسوية تظلم أو شكاوى موظفي الشركة وفقا

shall be settled according to the following: 

 لمستوى التصعيد األول: يتوجب على املوظف تقديم الشكوى أو التظلم خال

خمسة أيام عمل من وقوع التظلم أو الحدث املتسبب في التظلمك وتقديمه إلى 

First Level of Escalation : The employee shall submit the 

complaint or grievance to its line manager, within (5) 
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رئيسه املباشري  يقوم الرئيس املباشر للموظف بعد استالم الشكوى بترتيب لقاء 

مع املوظف ملناقشة الشكوى برمتها ومحاولة حلها بالطرق الوديةي على الرئيس 

يام عمل من تاريخ استالمها املباشر للموظف البت في الشكوى خالل خمسة أ

 بالقرار ال ي تم اتخاذه
 
 .وإبالغ املوظف كتابيا

working days of the grievance or the event that caused the 

grievance.  After receiving the complaint, the employee's 

line manager shall arrange a meeting with the employee 

to discuss the whole complaint and try to resolve it 

amicably. The employee's line manager shall decide on 

the complaint within (5) working days from the date of its 

receipt and inform the employee in writing of the decision 

taken. 

مستوى التصعيد الثاني: إذا لم تسفر الخطوة املتخ ة في مستوى التصعيد 

األول عن تسوية التظلم أو وان التظلم من الرئيس املباشر  يحق للموظف 

باشر والبت به خالل خمسة التظلم إلى املستوى اإلداري األعلى من الرئيس امل

 .أيام

Second Level of Escalation : If the step taken at the first 

level of escalation does not result in settlement of the 

complaint or if the complaint is raised against the line 

manager, the employee shall be entitled to appeal to the 

higher administrative level of the line manager and the 

complaint shall be decided on within (5) days. 

مستوى التصعيد الثالث: إذا لم تسفر الخطوة املتخ ة في مستوى التصعيد 

األول والثاني عن تسوية التظلمك يحق للموظف التظلم إلى املستوى اإلداري 

الشركةي حيث تقوم الجهة اإلدارية األعلى باالجتماع باملوظف خالل األعلى في 

 بالقرار 
 
خمسة أيام من استالم الطلب والبت في الشكوى وإعالم املوظف كتابيا

  .املتخ 

Third Level of Escalation: If the step taken at the first and 

second escalation levels did not result in the settlement of 

the grievance; the employee shall be entitled to appeal to 

the higher administrative level in the company. The 

higher administrative authority then meets with the 

employee within (5) days of receiving the request, decides 

on the complaint and informs the employee in writing of 

the decision taken.  

آلية تعويض أصااااااحاب املصااااااالح عند اإلخالل بحقوقهم  بعد املئة: الثانيةاملادة 

 التي تقررها األنظمة

Article (102): Mechanism of compensating Stakeholders in 

case of a breach of their rights as determined by the regulations 

تؤمن الشركة بالعدالة والتعامل النزيه مع الجميع  وتلتزم بتعويض أصحاب 

املصالح املتضررين في حال وقوع أي حالة من حاالت انتهاك حقوق أصحاب 

 :املصالح  بشرط

The company believes in justice and fair dealing for all and is 

obliged to compensate the damaged stakeholders in the event 

of any breach of the stakeholders rights, provided that: 

  أن يقوم صاحب املصلحة املتضرر بجلب جميع االثباتات التي تثبت

 .وقوع االنتهاك عليه

The damaged stakeholder shall bring all the evidence 

proving that the breach occurred against him. 
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  إثبات أن الشركة وانت املتسبب املباشر في االنتهاك ال ي وقع

 .لصاحب املصلحة

Proof that the company was the direct reason for the 

breach that occurred to the stakeholder. 

ملدققين اقد تقوم لجنة الحوكمة بإسناد مهمة التحقيق إلى املستشار القانوني أو 

الداخليين أو مستشارين خارجيين  ويتم تقديم تقرير يوضح نتائت عملية 

 
 
  .التحقيق إلى مجلس اإلدارة مباشرة

The Governance Committee may assign the investigation to 

legal consultant, internal auditor or external consultant, and a 

report explaining the results of the investigation is submitted 

directly to the BoD.  

 لآلتي
 
 According to the foregoing, stakeholders are compensated  :بناء  على ما سبق  يتم تعويض أصحاب املصالح وفقا

according to the following:  

  Shareholders املساهمين

 مع أحكام يتم تعويض املساهم املتضرر 
 
باآلليات والطرق النظامية تماشيا

وقرارات هيئة سوق املال السعودي والبنب املركزي السعودي ويتم اختيار الحل 

األمثل لصالح املساهم املتضرر بما ال يتعارض مع مصلحة الشركة وسائر 

أصحاب املصالحي ول ه ا يتم عمله وتطبيقه ألجل رفع الضرر عن املساهم 

 .ا  على حقوقه من الضياعاملتضرر والحف

The damaged shareholder shall be compensated by the regular 

mechanisms and methods in line with the provisions and 

decisions of CMA and the SAMA, and the optimal solution shall 

be chosen for the benefit of the damaged shareholder in a 

manner that does not conflict with the interest of the company 

and other stakeholders. All of this shall be done and applied in 

order to remove the damage to the damaged shareholder and 

to keep its rights from being lost. 

 Clients العمالء

لعميل املتضرر بتقديم شكوى تتعلق بانتهاك حقوقه  وبعد بعد أن يقوم ا

البحث في الشكوى وثبوت وقوع الضرر على العميل  يتم تعويض العميل بما 

  .يناسب مجم الضرر ال ي تعرض له

After the damaged client submits a complaint regarding the 

breach of its rights, and after examining the complaint and 

proving that the client was harmed, the client shall be 

compensated in proportion to the extent of the damage 

suffered.  

 Employees العاملين

يتم تعويض العاملين واملوظفين ال ين يعملون لدى الشركة بعد أن يقوم 

رفع الضرر ودراسة ه ا الضرر وثبوت العامل أو املوظف املتضرر بتقديم طلب 

 لنظام العمل السعودي 
 
وقوعه عليه  حينها يتم تعويض العامل عن الضرر وفقا

 لعقود العمل املبرمة معهم
 
  .املعمول به بالشركة أو وفقا

Workers and employees of the company shall be compensated 

after the worker or employee who has suffered damage has 

submitted a request for relief, examined the damage and 

proven it, then the employee shall be compensated for the 

damage in accordance with the applicable Saudi Labor Law in 

the company or the labor contracts concluded with them.  
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 Monitoring and Supervisory Authorities الرقابية واالشرافيةالجهات 

فيما يخص آلية التعويض بين الشركة والجهات الرقابية  فإن الشركة تلتزم 

بتعويض الجهات الرقابية حسب النظم والقوانين والتشريعات ذات الصلة التي 

 .تعمل على تنظيم العالقة بين بروج وسائر الجهات الرقابية

Regarding the compensation mechanism between the 

company and the regulatory authorities, the company shall be 

obligated to compensate the regulatory authorities according 

to the relevant regimes, laws and legislations that regulate the 

relationship between Buruj and other regulatory authorities. 

 Third Parties الجهات الخارجية

فيما يتعلق بآلية التعويض بين بروج للتأمين التعاوني والجهات الخارجية  فإن 

بروج تلتزم بتعويض الجهات الخارجية حسبما ينظمه القانون التجاري أو 

 .التعاقدات املبرمة بين الطرفين

Regarding the compensation mechanism between Buruj 

Cooperative Insurance Company and third parties, Buruj shall 

be obligated to compensate third parties as regulated by 

commercial law or the contracts concluded into between both 

parties. 

  Article (103): Stakeholder Obligations مات أصحاب املصالح التزا بعد املئة: الثالثةاملادة 

 وفاء وافة 
 
كما تضمن الشركة حماية حقوق أصحاب املصالح  فإ ها تتوقع أيضا

أصحاب املصالح بالتزاماعهم التي تحكمها العقود والقوانين واللوائح الصادرة عن 

 يالجهات الرقابية ذات الصلة

As the company guarantees the protection of the rights of 

stakeholders, it also expects all stakeholders to fulfill their 

obligations governed by contracts, laws and regulations issued 

by the relevant supervisory authorities. 

 Chapter Two: Disclosure and Transparency Policy الثاني: سياسة اإلفصاح والشفافيةالفصل 

  Article (104): Introduction  مقدمة :الرابعة بعد املئة املادة 

 ألعلى معايير الدقة والشفافية 
 
تلتزم الشركة باإلفصاح عن املعلومات وفقا

واملصداقية وبما يتوافق مع وافة املتطلبات القانونية والنظم املعمول بها في 

 من الشركة على مصلحة املساهمين 
 
اململكة العربية السعودية  وذلب حرصا

-لومة مهما وانت نتائجها فيهاي وتؤمن الشركة بأن اإلفصاح بشفافية عن املع

هو السبيل األمثل لدعم وضع الشركة على املدى البعيد  -سواء سلبية أم إيجابية

ولتعزيز ثقة عمالئها ومساهميها فيهاي ويتم التأكد من صحة ووضوح اإلفصاح 

 اإلفصاحوعدم التأخر في 

The company shall be obligated to disclose information 

according to the highest standards of accuracy, transparency 

and credibility and in line with all legal requirements and 

regulations applicable in KSA, for the interest of the company's 

shareholders. The company believes that transparent 

disclosure of information, whether negative or positive, is the 

best way to support the company's long-term position and to 

enhance the confidence of its clients and shareholders. 

Accuracy and Clarity of Disclosure and Non-Late Disclosure 

are verified. 
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  Article (105): Classification of Information  املعلوماتتصنيف  بعد املئة: الخامسةاملادة 

ف املعلومات الواجب اإلفصاح عنها  صنر
ُ
لضمان دقة وسالمة عملية اإلفصاح  ت

 :كما يلي

To ensure the accuracy and integrity of the disclosure process, 

the information to be disclosed is classified as follows: 

  Material information -1  املعلومات الجوهرية -1

ر  املعلومات الجوهرية بأ ها وافة املعلومات تتعلق بأوضاع وأنشطة الشركة  ع 
ُ
ت

 :ما يلي -على سبيل املثال ال الحصر-ومستوى أدائها وتشمل 

Material information is defined as all information related 

to the company's conditions, activities and level of 

performance, including, but not limited to the following: 

  املعلومات التي يتوقع أن تؤدي بشكل مباشر إلى إحداث تغيير جوهري

 في أوضاع سوق األسهم املالية أو على سعر سهم الشركة

Information expected to directly lead to a 

fundamental change in the position of Tadawul or the 

company's share price 

  ملحوظا في قدرة الشركة على الوفاء 
 
املعلومات التي تؤثر تأثيرا

  .بالتزاماعها املتعلقة بأدوات الدين

Information that significantly affects the company's 

ability to meet its obligations related to debt instruments.  

  أي صفقة لشراء أصل أو بيعه أو رهنه أو ايجاره بسعر يساوي أو يزيد

من صافي أصول الشركة وفقا آلخر قوائم مالية أولية % 10على 

 .سنوية مراجعة  أيهما أحدث مفحوصة أو قوائم مالية

Any transaction for the purchase, sale, mortgage or 

lease of an asset at a price equal to or greater than 10% of 

the company's net assets according to the latest audited 

initial financial statements or annual financial statements, 

whichever is more recent. 

  أي مديونية خارج إطار النشاط العادي للشركة يساوي أو يزيد على

من صافي أصول الشركة  وفقا ألخر قوائم مالية أولية  % 10

  .مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة  أيهما أحدث

Any indebtedness beyond the company’s usual 

activities equal to or more than 10% of the company’s net 

assets, according to the latest audited preliminary 

financial statements or audited annual financial 

statements, whichever is more recent.  

  من صافي أصول الشركة  وفقا  %10أي خسائر تساوي أو تزيد على

أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة   ألخر قوائم مالية

  .أيهما أحدث

Any losses equal to or more than 10% of the 

company's net assets, according to the latest audited 

preliminary financial statements or audited annual 

financial statements, whichever is more recent.  

  أي تغيير كبير في بيئة إنتاج الشركة أو نشاطها يشمل  على سبيل

  .املثال ال الحصر  وفرة املوارد وإمكانية الحصول عليها

Any significant change in the Company's production 

environment or its activity includes, but not limited to, the 

availability and accessibility of resources.  
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  تغيير الرئيس التنفي ي للشركة أو أي تغييرات في تشكيل أعضاء

  .مجلس اإلدارة للشركة

Changing CEO of the company or any changes in the 

composition of the BoD members of the company.  

  إذا وان أي نزاع بما في ذلب أي دعوى قضائية أو تحكيم أو وساطة

من صافي أصول % 5املبلغ موضوع الدعوى يساوي أو يزيد على 

الشركة  وفقا ألخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية 

  .مراجعة  أيهما أحدث

Any dispute, such as any lawsuit, arbitration or 

brokering, if the amount in question is equal to or greater 

than 5% of the net assets of the company, according to the 

latest audited preliminary financial lists or annual 

financial lists, whichever is more recent.  

  أي حكم قضا ي صادر ضد مجلس اإلدارة أو أحد أعضائه إذا وان

 بأعمال مجلس اإلدارة أ
 
و أحد أعضائه موضوع الحكم متعلقا

  .بالشركة

Any judicial ruling issued against the board or one of 

its members if the ruling subject is related to the work of 

the board or one of its members in the company.  

  الزيادة أو النقصان في صافي أصول الشركة بما يساوي أو يزيد على

فقا آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية و  10%

  .مراجعة  أيهما أحدث

An increase or decrease in the company’s net assets 

equal to or more than 10% according to the latest audited 

preliminary financial statements or audited annual 

financial statements, whichever is more recent.  

  الزيادة أو النقصان في إجمالي أرباح الشركة بما يساوي أو يزيد على

  .وفقا آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة10%

An increase or decrease in the company’s total profits 

equal to or more than 10% according to the latest audited 

annual financial statements.  

  من إجمالي إيرادات  % 5الدخول في عقد إيراداته مساوية أو تزيد على

الشركة وفقا آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة أو اإل هاء غير متوقع 

  .ل لب العقد

Concluding a contract whose revenues are equal to 

or more than 5% of the company’s total revenues 

according to the latest audited annual financial 

statements, or the unexpected termination of that 

contract.  

  أي صفقة بين الشركة وطر  ذي عالقة أو أي ترتيب تستثمر بموجبه

ول من الشركة وطر  ذي عالقة في أي مشروع أو أصل أو تقدم 

 %1ه ه الصفقة أو الترتيب مساويه أو تزيد على تمويال له إذا وانت 

  .من إجمالي إيرادات املجموعة وفقا آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة

Any transaction between the company and a related 

party or any arrangement whereby the company and a 

related party invest in or provide financing for any project 

or asset if such transaction or arrangement is equal to or 

exceeds 1% of the total group revenues in accordance 

with the latest audited annual financial statements.  
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  أي انقطاع في أي من النشاطات الرئيسة للشركة أو شرواعها التابعة

من إجمالي إيرادات الشركة وفقا ألخر قوائم % 5يساوي أو يزيد على 

 .مالية سنوية مراجعة

Any discontinuance in any of the company main 

activities or its subsidiaries equal to or more than 5% of 

the company’s total revenues according to the latest 

audited annual financial statements. 

 أي تغيير في النظام األساوةي أو املقر الرئيس للشركة Any change in the articles of association or 

headquarter of the company 

 أي تغيير للمراجع الخارجي Any change to the external auditor 

 تقديم عريضة تصفية أو صدور امر تصفية أو تعيين مصف للشركة Submitting a liquidation petition, issuing a 

liquidation order, or appointing a liquidator for the 

company 

  صدور أي توصية أو قرار من صاحب الصالحية لدى الشركة بالتقدم

  الى املحكمة بطلب افتتاح أي إجراء من إجراءات اإلفالس للشركة

Issuing any recommendation or decision from the 

authorized person with the company to apply to the court 

to open any bankruptcy procedure for the company  

  من املحكمة بتقدم الغير بطلب افتتاح إجراء 
 
تلقي الشركة تبليغا

إعادة التنظيم املالي أو افتتاح إجراء التصفية أو افتتاح إجراء 

  .التصفية اإلدارية

The company has been informed by the court that 

third parties have applied for the opening of the financial 

reorganization procedure, the opening of the liquidation 

procedure or the opening of the administrative 

liquidation procedure.  

 جراء من إجراءات اإلفالس للشركة لدى قيد طلب افتتاح أي ا

 .املحكمة

Registering a request to open any bankruptcy 

procedure for the company with the court. 

  بافتتاح او رفض طلب  –االبتدا ي والنها ي  –صدور حكم املحكمة

  افتتاح أي إجراء من إجراءات اإلفالس للشركة

Issuing a court ruling - primary and final - to open or 

reject the request to open any bankruptcy procedure for 

the company  

  بإ هاء إجراء إعادة  –االبتدا ي والنها ي  –صدور حكم املحكمة

 التنظيم املالي أو إ هاء إجراء التسوية الوقائية للشركة

Issuing a court ruling - primary and final - to end the 

financial reorganization procedure or end the company's 

preventive settlement procedure 

  االعتراض أمام املحكمة املختصة بشأن افتتاح او رفض افتتاح أي

   .من إجراءات اإلفالس

Objecting before the competent court concerning 

the opening or refusal to open any bankruptcy 

procedures.   
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  صدور حكم تأييد او نقض من املحكمة حول االعتراض بشأن افتتاح

 او رفض افتتاح أي من إجراءات اإلفالس

Issuing an affirmed judgment or cassation from the 

court regarding the objection to the opening or refusal to 

open any of the bankruptcy procedures 

  التطورات الجوهرية التي تتضمنها التقارير املقدمة من الشركة

 واملتعلقة بإجراء االفالس

Material developments included in the reports 

submitted by the company related to the bankruptcy 

procedure 

  أو أمر من محكمة أو جهة قضائية سواء صدور حكم أو قرار أو إعالن

 في استغالل 
 
في املرحلة االبتدائية ام االستئنافية يمكن ان تؤثر سلبا

من صافي  %5الشركة الي جزء من أصوله تزيد قيمته االجمالية على 

 .أصول الشركة

Issuing a judgment, decision, announcement, or 

order from a court or judicial authority, whether in the 

initial or appeal stage, that may negatively affect the 

company’s use of any part of its assets whose total value 

exceeds 5% of the company’s net assets. 

  الدعوى النعقاد الجمعية العامة أو الخاصة وجدول اعمالها ونتائت

 .االجتماعات

Inviting the General or Special Assembly, its agenda 

and the outcome of meetings to convene. 

 وبما 
 
ل لب يجب نشر وافة املعلومات الجوهرية املماثلة على نطاق واسع فورا

 .يتوافق مع األنظمة والقوانين الصادرة عن الجهات الرقابية

Therefore, all such material information shall be 

published widely immediately and in accordance with the 

regulations and laws issued by the regulatory authorities. 

  Financial Information -2  املعلومات املالية -2

 The financial information includes all the financial :تشمل املعلومات املالية جميع النشاطات املالية للشركة بما فيها

activities of the company, including: 

  القوائم املالية األولية والسنوية وامليزانية العمومية وحساب األرباح

والخسائر وقائمة التدفق النقدي وأي واقعة أو إجراء ترى اإلدارة 

 .املختصة أهميته وجوهرية املعلومات املتعلقة به

Preliminary and annual financial statements, 

balance sheet, profit and loss account, cash flow 

statement, and any event or procedure that the 

competent department deems important and the 

essential information related thereto. 

 تغيير مقترح في رأس مال الشركة. A proposed change in the company's capital. 

  إعالن أرباح أو توصية بإعال ها أو دفع حصص منها أو إجراء توزيعات

 .أخرى 

Declaration or recommendation of profits, payment 

of shares or other distributions. 

 قرار او توصية تقضةي بعدم توزيع أرباح.  A decision or recommendation of non-distribution of 

profits.  
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  قرار بعدم الدفع فيما يتعلق بأدوات الدين أو أدوات الدين القابلة

 .للتحويل

A decision of non-payment in respect of debt 

instruments or convertible debt instruments. 

  Governance Information -3  املعلومات املتعلقة بالحوكمة -3

تلتزم الشركة باإلفصاح عن سياسات الحوكمة وإجراءاعها والوثائق املتعلقة بها 

من خالل نشرها على موقع الشركة اإللكتروني أو أي وسيلة أخرى متاحة 

 :للمساهمين بما في ذلب ما يلي

The company shall be obligated to disclose governance 

policies, procedures and related documents by publishing 

them on the company’s website or any other means 

available to shareholders, including the following: 

 دليل الحوكمة والوثائق األخرى ذات العالقة. Governance Manual and other related documents. 

  اإلدارةأعضاء مجلس. Board Members 

 هيكل املساهمين. Shareholder structure. 

 التقرير السنوي ملجلس اإلدارة. Annual report of the Board 

  تقرير لجنة املراجعة السنوي. Annual report of the audit committee. 

  تقرير الحوكمة وااللتزام السنوي. Governance Report and Annual Compliance. 

 محاضر الجمعيات العامة للمساهمين ومداوالعها Minutes of the Shareholders General Assembly and 

their deliberations 

  وافة اإلعالنات التي تنشر على تداول. All ads posted on Tadawul. 

 أي تقارير أو وثائق أخرى تراها الشركة تعزز من عملية اإلفصاح 

 .والشفافية وبما ال يتعارض مع األنظمة والقوانين

Any other reports or documents that the company 

considers to enhance disclosure and transparency and 

that do not conflict with regulations and laws. 

 Social Responsibility Information -4 املعلومات املتعلقة باملسؤولية االجتماعية -4

تلتزم الشركة باإلفصاح عن سياساعها وخططها الخاصة باملسؤولية االجتماعية  

حيث أنه من واج ها إعالم موظفيها واملجتمع املحيط باملساهمات واملبادرات التي 

 .تقوم بها الشركة تجاه موظفيها ومجتمعها

The company shall be obligated to disclose its social 

responsibility policies and plans, as its duty to inform its 

employees, the surrounding community of the 

contributions and initiatives that the company makes 

towards its employees and society. 

لنشر التوعية  برامت توعوية ملوظفيها واملجتمع الشركة بوضعكما تقوم 

واإلحساس باملسؤولية اتجاه البيئة واملجتمع بشكل دوري على موقع الشركة 

اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعية أو أي وسائل أخرى تقرها الجهة 

 .املختصة بمبادرات املسؤولية االجتماعية

The company shall also develop awareness programs for 

its employees and the community to spread awareness 

and a sense of responsibility towards the environment 

and society periodically on the company’s website and 
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social media or any other means approved by the 

competent authority in social responsibility initiatives. 

  

 Article (106): Disclosure Limits حدود اإلفصاح بعد املئة: السادسةاملادة 

استثناء  من قاعدة اإلفصاح عن املعلومات الهامة والجوهرية  يجوز للشركة أن 

تقرر الحفا  على سرية املعلومات  إذا اعتقدت إن اإلفصاح عنها سيضر 

ا على مركزها التناف ة ير  مع مراعاة أن الشركة بمصالح الشركة  أو يشكل خطر 

ستقوم باإلفصاح في حال تسرب أي إشاعات عن املوضوع في صاالت التداول  

 .أو أي من وسائل اإلعالم

An exception to the substantive and material disclosure rule, 

the company may decide to preserve the confidentiality of the 

information, if it believes that its disclosure would prejudice 

the interests of the company or endanger its competitive 

position, bearing in mind that the company will disclose any 

rumors of the subject in trading rooms or any media. 

يجب اإلفصاح عنها بموجب  تيوالإذا رأت الشركة أن اإلفصاح عن مسألة 

األنظمة والقوانين الصادرة عن الهيئات الرقابية  يمكن أن يؤدي إلى إلحاق ضرر 

غير مسوغ بها وأن عدم اإلفصاح عن ه ه املسألة ال يؤدي إلى تضليل املساهمين  

فيما يتعلق بالحقائق والظرو  التي يكون العلم بها ضروريا لتقويم األوراق 

لعالقة  للشركة أن تتقدم بطلب من الجهات الرقابية إعفائها من املالية ذات ا

 للمعلومات التي 
 
ذلب )بحيث يتم التعامل مع الطلب بسرية تامة ويكون مبينا

  .لن يتم اإلعالن عنها ولكسباب التي تدعو إلى عدم اإلفصاح(

If the company believes that disclosing an issue that shall be 

disclosed in accordance with the laws and regulations issued 

by the supervisory bodies, may lead to undue harm and that 

non-disclosure of such issue does not lead to misleading the 

shareholders, in respect of the facts and circumstances of 

which knowledge is necessary for evaluating the relevant 

securities, the company may submit a request from the 

supervisory authorities to exempt it from that (so that the 

request is dealt with in strict confidence and shows 

information that will not be announced and the reasons for 

non-disclosure).  

ُيحظر على منسوبي الشركة اإلفصاح عن أي معلومات سرية بشكل علني  والتي 

تشمل جميع املعلومات غير العامة املتعلقة بالشركة أو موظفيها أو أصحاب 

املصلحة التي يجب حمايتها بحيث ال يجوز اإلفصاح عنها ويتم اإلفصاح عنها 

واإلشرافيةي قد ينتت عن اإلفصاح غير املصرح به عن فقط للجهات الرقابية 

املعلومات السرية عواقب قانونية تتمثل في دعاوى قضائية أو عقوبات نظامية 

  .أو إضرار للسمعة

It is prohibited for company employees to publicly disclose any 

confidential information, which includes all non-public 

information concerning the company, its employees or 

stakeholders that shall be protected so that it cannot be 

disclosed and disclosed only to the regulatory and supervisory 

authorities. Unauthorized disclosure of confidential 

information may result in legal consequences such as lawsuits, 

legal penalties, or reputation damage.  
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ات تراتيجيومن األمثلة على املعلومات السرية: املعلومات الخاصة أو خطط واس

الشركة أو عمليات وأنشطة الشركة أو املعلومات الحساسة من ناحية تنافسية 

أو األسرار التجارية أو املواصفات أو قوائم أصحاب املصلحة أو بيانات البحوث 

أو األداء املالي الحالي واملستقبلي وفرل االستثمار أو قرارات التملب واالندماج 

 .أو تفاصيل الدعاوى القضائية

Examples of confidential information include: Private 

information, company plans and strategies, operations and 

activities, competitive sensitive information, trade secrets, 

specifications, stakeholder lists, research data, current and 

future financial performance, investment opportunities, 

ownership and merger decisions or details of lawsuits. 

  Article (107): InformationDisclosure Mechanisms  اإلفصاح عن املعلومات بعد املئة: آليات السابعةاملادة 

 Mechanism of Direct Disclosure to Regulatory Bodies آلية اإلفصاح املباشر للجهات الرقابية

تتم عمليات اإلفصاح للجهات الرقابية واإلشرافية والتنظيمية عن طريق إدارة 

االلتزام فقط حيث أ ها اإلدارة املسؤولة عن التواصل مع ه ه الجهاتي يجب 

على منسوبي الشركة عدم اإلفصاح عن املعلومات السرية لجهات خارجية أو 

للجهات اإلشرافية والرقابية أو للمحامين الخارجيين و/أو منسوبين آخرين أو 

املستشارين إال إذا وانت لديهم الصالحية للقيام ب لب و بعد الحصول على 

 :املوافقات املطلوبة وعلى أن يكون اإلفصاح وفق الحاالت التالية

Disclosures to the monitoring, supervisory and regulatory 

authorities are made through the Compliance Department 

only, as it is the department responsible for communicating 

with such authorities . The company’s employees may not 

disclose confidential information to third parties or other 

employees, to supervisory and monitoring authorities, or to 

external lawyers and/or consultants, unless they have the 

power to do so and after obtaining the required approvals and 

that the disclosure shall be in accordance with the following 

cases: 

 ان مرخصا له إذا وان للمتلقي حاجة مشروعة من تلب املعلومة وو

الحصول عليها و وانت املعلومة مرتبطة بمسؤوليات عمله/خدمته  

 للتعليمات املنظمة ل لب
 
  وفقا

If the recipient has a legitimate need for such 

information and is authorized to obtain it, the information 

shall be linked to its work/service responsibilities, in 

accordance with the governing instructions.  

 عدم وجود أي ضرر عن إفصاح ه ه املعلومة  If No harm would be resulted from the disclosure of 

this information  

  وقد يكون هناك استثناءات لنفصاح عن بعض املعلومات إذا وان

اإلفصاح عنها أمرا طبيعيا عند القيام بأعمال الشركة أو إذا تم طلب 

املعلومات من قبل جهة إشرافية أو تنظيمية أو إذا وان اإلفصاح من 

الشركة وأصحاب املصالح فيهاي وفيما يلي أمثلة عن بعض مصلحة 

الحاالت التي تخضع لالستثناء  إال أنه لن يتم تطبيق ه ا االستثناء 

 :إال بعد الحصول على موافقة املسئولين املعنيين في الشركة

There may be exceptions to the disclosure of some 

information if its disclosure is normal when carrying out 

the company's business, or if the information is requested 

by a supervisory or regulatory authority, or if disclosure is 

for the interest of the company and its stakeholders. The 

following are examples of some of the cases that are 
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subject to the exception, but this exception will be applied 

only after obtaining the approval of the relevant officials 

of the company: 

 اإلعالنات الدورية العامة التي تفرضها الجهات التنظيمية.  General periodic announcements required by 

Regulatory Authorities.  

 إذا طلبت الجهات املختصة املعلومات ألغراض التحقيق.  If the competent authorities required such 

information for investigative  objectives.  

 Disclosure of Material Information Mechanism آلية اإلفصاح عن املعلومات الجوهرية

وجميع اإلدارات مهمة ومسؤولية اإلفصاح عن يتولى الرئيس التنفي ي 

 
 
املعلومات الجوهرية للشركةي يتم تحديد املعلومة الجوهرية واإلفصاح عنها وفقا

 :لنجراءات اآلتية

CEO and all departments shall be responsible for disclosing the 

material information of the company. The material 

information shall be determined and disclosed according to 

the following procedures: 

يتم تحديد املعلومات من قبل اإلدارة ذات الصاالة وتحديد تأثيرها على  -1

دة تتضاااامن املعلومات التي يجب اإلفصاااااح  عمل الشااااركة وإعداد مسااااور

 .عنها

1- The information shall be determined by the relevant 

management, determine its impact on the company's 

business, and prepare a draft that includes the 

information to be disclosed. 

يرفع تقرير مختصاااااااااااار بااا لاااب إلى الرئيس التنفيااا ي ملراجعاااة املسااااااااااااودة  -2

والتحقق من املعلوماااااات  وإعاااااادة تقييمهاااااا والنظر في إذا واااااانااااات هااااا ه 

املعلومات جوهرية وما إذا وان من املفترض اإلفصااااااااح عنها  ثم يعتمد 

 .الرئيس التنفي ي الصيغة النهائية لنفصاح

2- A brief report will be submitted to CEO to review the 

draft, verify the information, re-evaluate it and consider 

whether the information is material and whether it should 

be disclosed, and then CEO shall approve the final format 

of the disclosure. 

إذا وانت املعلومات املفصاااااااااااح عنها تحتوي على أية بيانات مالية  يقوم  -3

 .الرئيس املالي بمراجعتها قبل اعتمادها من قبل الرئيس التنفي ي

3- If the disclosed information contains any financial 

data, Financial Manager shall review it before it is 

approved by CEO. 

ترفع اإلفصاااااااااحات املعتمدة من قبل الرئيس التنفي ي إلدارة االلتزام   -4

التي تتولى مهمة إخطار البنب املركزي السااااعودي وهيئة السااااوق املالية 

تااااااأخااياار حااول أي تااطااورات والااجااهااااااات ذات الااعااالقااااااة والااجاامااهااور دون 

  .جوهرية

4- The disclosures approved by the CEO of the 

Compliance Department, which is responsible for 

notifying the Saudi Central Bank, CMA, the relevant 

authorities and the public, without delay, about any 

material developments.  
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االحتفاااا  بااااإلفصاااااااااااااااحاااات بصاااااااااااايغتهاااا النهاااائياااة واملعتمااادة من قباال  يتم -5

الرئيس التنفي ي بساااااااجالت الشاااااااركة  وفي حال تعديل الجهة الرقابية 

 .لصيغة اإلفصاح  يتم الرجوع بها للرئيس التنفي ي العتمادها

5- The final and approved disclosure by the CEO shall 

be kept in the company's records and, if the supervisory 

authority has amended the disclosure format, it shall be 

referred to the CEO for approval. 

يقوم الرئيس التنفيااااا ي بعاااااد التاااااأكاااااد من صاااااااااااااااادور اإلعالن في مواقع  -6

اإللكترونية للجهات الرقابية الرساااااااااااامية  باعتماد صاااااااااااايغته لنشااااااااااااره في 

 .الصحف الرسمية

6- After making sure that the announcement has been 

issued on the websites of the official supervisory 

authorities, CEO shall approve its form to be published in 

the official newspapers. 

 Disclosure of Financial Information Mechanism  آلية اإلفصاح عن املعلومات املالية 

يتولى مهمة ومسؤولية اإلفصاح عن املعلومات املالية اإلدارة املالية ولجنة 

 لآلتي
 
 :املراجعة واملراجع الخارجي  وفقا

Financial Department, Audit Committee and External Auditor 

shall be responsible for disclosing the financial information, 

according to the following: 

تقوم اإلدارة املاالياة باإعاداد جادول زمني لعملياات إقفاال الحسااااااااااااااباات   -1

  .لغرض إعداد القوائم املالية األولية والسنوية

1- Financial department shall prepare a schedule for 

account closures, for the purpose of preparing the interim 

and annual financial statements.  

يتم تبليغ جميع اإلدارات املعنيااة بمتطلبااات التقااارير األوليااة بااالجاادول  -2

 .الصلةالزمني والتواريخ املحددة لتسليم املعلومات ذات 

2- All departments concerned with the requirements 

for initial reports shall be informed of the schedule and 

dates for delivering relevant information. 

يتم تسااااااااااااليم التقااارير املاااليااة ووااافااة البيااانااات املاااليااة املطلوبااة للمراجع  -3

 للجدول ا
 
  .لزمني املعد لعملية اإلقفالالخارجي للشركة وفقا

3- Financial reports and all required financial 

statements shall be delivered to the company's external 

auditor in accordance with the schedule prepared for the 

closure.  

قوائم يتم االتفاااااق مع املراجع الخااااارجي على تاااااريخ محاااادد لتسااااااااااااليم ال -4

 إلى الجاادول الزمني املعتمااد لاا لااب اإلجراء  
 
األوليااة والساااااااااااانويااة رجوعااا

 .وتعتمد كفقرة أساسية من عقد الخدمات املبرم معه

4- An agreement is made with the external auditor on a 

specific date for delivering the preliminary and annual 

lists, with reference to the approved schedule for such 

procedure, and they are approved as a basic paragraph of 

the services contract concluded with it. 

يتم اإلفصاح عن املعلومات املالية الواردة في التقارير األولية والسنوية  -5

 لنجراءات التالية
 
 :وفقا

5- Financial information contained in the preliminary 

and annual reports shall be disclosed in accordance with 

the following procedures: 
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يعتمد مجلس اإلدارة القوائم املالية األولية والسنوية للشركة ويوقع  أي

عليها رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفي ي واملدير املالي  وذلب قبل نشرها 

على املساهمين وغيرهم  ويجوز للمجلس تفويض لجنة املراجعة وتوزيعها 

  .العتماد القوائم املالية األولية فقط

A. The Board shall approve the preliminary and annual 

financial statements of the company to be signed by the 

Chairman, CEO and the Financial Manager, before 

publishing and distributing them to shareholders and 

others. The Board may authorize the Audit Committee to 

approve only the preliminary financial statements.  

تقدم القوائم املالية األولية والسنوية وتقرير مجلس اإلدارة فور  بي

 .اعتمادها من مجلس اإلدارة

B. The preliminary and annual financial statements and 

Board's report shall be submitted upon approval of Board. 

تعلن الشركة  عبر التطبيقات اإللكترونية التي تحددها الهيئة   جي

قوائمها املالية األولية والسنوية فور اعتمادها من مجلس اإلدارة وال يجوز نشر 

  .م على املساهمين أو غيرهم قبل إعال ها في السوق ه ه القوائ

C. Through the electronic applications determined by 

the Authority, the company shall announce its 

preliminary and annual financial statements immediately 

upon approval of Board. These statements may not be 

published to shareholders or others before they are 

announced in the market.  

تزود الشركة الهيئة ووزارة الصناعة والتجارة وأي جهات رقابية أخرى  دي

وتعلن للمساهمين عن القوائم املالية السنوية التي يجب إعدادها ومراجعتها 

ة السعودية للمحاسبين القانونيين  وفقا ملعايير املحاسبة املعتمدة من الهيئ

وذلب فور اعتمادها وخالل فترة ال تتجاوز ثالثة أشهر من  هاية الفترة املالية 

السنوية التي تشملها تلب القوائمي ويجب على الشركة اإلفصاح عن ه ه القوائم 

 قبل تاريخ  وعشريناملالية السنوية خالل مدة ال تقل عن واحد 
 
 تقويميا

 
يوما

 .انعقاد الجمعية العامة السنوية

D. The company shall provide the Authority, the 

Ministry of Industry and Commerce and any other 

regulatory bodies, and announce to the shareholders the 

annual financial statements to be prepared and reviewed 

in accordance with the accounting standards approved by 

SOCPA, immediately after their approval and within a 

period not exceeding (3) months from the end of the 

annual financial period covered by such statements . The 

company shall disclose these annual financial statements 

within no less than (21) calendar days before the date of 

the annual general assembly. 

تتولى لجنة املراجعة التأكد من التزام املراجع الخارجي ال ي يراجع  هي

القوائم املالية  وأي شريب له لقواعد ولوائح الهيئة السعودية للمحاسبين 

قانونيين فيما يتعلق بملكية أي أسهم أو أوراق مالية للمصدر أو أي من تابعيه  ال

 .بما يضمن استقاللية املراجع الخارجي وأي شريب أو موظف في مكتبه

E. The Audit Committee shall ensure that the external 

auditor reviewing the financial statements and any 

partner thereof comply with the rules and regulations of 

SOCPA with respect to the ownership of any shares or 

securities of the exporter or any of its subordinates, 
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ensuring the independence of the external auditor and 

any partner or employee in its office. 

شركة باإلفصاح عن القوائم املالية األولية للجمهور خالل تقوم ال وي

 من  هاية الفترة املالية التي تشملها القوائم املالية األولية 30فترة ال تتجاوز )
 
( يوما

وتفصح عن القوائم املالية السنوية للجمهور خالل فترة ال تتجاوز ثالثة أشهر 

القوائم املالية السنوية ويتم من  هاية الفترة املالية السنوية التي تشملها 

 عن ه ه القوائم السنوية خالل فترة ال تتجاوز )
 
 قبل 21اإلفصاح ايضا

 
( يوما

 .تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية

F. The company shall disclose the preliminary financial 

statements to the public within (30) days from the end of 

the financial period covered by the preliminary financial 

statements, and shall disclose the annual financial 

statements to the public within (3) months from the end 

of the annual financial period covered by the annual 

financial statements. These annual statements shall also 

be disclosed within (21) days prior to the date of the 

annual General Assembly. 

  Buruj Official Spokesperson  املتحدث الرسلي باسم شركة بروج

إن رئيس مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفياااا ي هو املتحاااادث الرساااااااااااالي  -1

الجمهور ومجتمع  بااااساااااااااااام الشااااااااااااركاااة أماااام واااافاااة وسااااااااااااااائااال اإلعالم ومع

املساااااااااااااهميني كما يحق له من وقت آلخر تعيين شااااااااااااخص أو أشااااااااااااخال 

آخرين من داخل الشااااااااااااركة للتحدث بالنيابة عن شااااااااااااركة بروج أو الرد 

 .على استفسارات معينة متى ما لزم األمر ودعت الضرورة ل لب

1- The Chairman or CEO is the Company's official 

spokesperson to all media, the public and the shareholder 

community. From time to time, he is also entitled to 

appoint a person or other persons from within the 

company to speak on behalf of Buruj or to respond to 

certain queries when necessary. 

س اإلدارة أو الاارئاايااس ال يااجااوز ألي شاااااااااااااخااص آخاار عاااااادا رئاايااس مااجاالاا  -2

التنفي ي واملكلفين من قبله من اإلدالء بأي تصريحات علنية حول ما 

 :يلي

2-  No person other than the Chairman or the CEO and 

those designated by it may make any public statements 

regarding the following: 

 استراتيجيات وخطط الشركة  Company Strategies and Plans  

 عمليات وأنشطة الشركة Company Operations and Activities 

 األداء املالي )الحالي واملستقبلي( وفرل االستثمار بصفة عامة. Financial Performance (current and future) and 

Investment Opportunities generally. 

 الطاقات اإلنتاجية Production Capacities 

  التقاضةي والدعاوى Litigation and Lawsuits 

  قرارات التملب واالندماج  إعادة الهيكلة  قرارات البيع والخروج من

استثمارات معينة وغيرها من املبادرات االستراتيجية الهامة التي تقدم 

 .عليها الشركة

Ownership and merger decisions, restructuring, 

sales and exit decisions from certain investments and 

other important strategic initiatives of the company. 
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على أعضاااااااااء مجلس اإلدارة وجميع موظفي الشااااااااركة غير املصاااااااارح لهم  -3

بالحديث باسااام الشاااركة تحويل وافة الطلبات الواردة من املؤساااساااات 

واملساااااااااهمين ووسااااااااائل اإلعالم املختلفة للشااااااااخص املصاااااااارح له املالية  

 .بالحديث نيابة عن الشركة

3- Board members and all company employees who are 

not authorized to speak on behalf of the company shall 

forward all requests received from financial institutions, 

shareholders and various media to the person authorized 

to speak on behalf of the company. 

 

 MODULE (7): Code of Conduct and Work Ethics الئحة السلوك وأخالقيات العمل الباب السابع:

 Chapter (1): Commitments to the Company and  االلتزامات تجاه الشركة وااللتزام بالسلوك املنهي واآلداب العامة الفصل األول:

Commitment to Professional Conduct and Public Morals  

 Article (108): General Duties and Responsibilities of the  واجبات املوظف ومسؤولياته العامةبعد املئة:  الثامنةاملادة 

Employee  

 :Male/female employee shall commit to the following :على املوظف / املوظفة االلتزام بما يلي

أداء الواجبااااااات الوظيفيااااااة ومهااااااامااااااه بنشااااااااااااااااااط  والتحلي بااااااأعلى املعااااااايير  -1

األخالقياااة مثااال الشاااااااااااافاااافياااة واألمااااناااة والنزاهاااة والااادقاااة واملهنياااة وتقاااديم 

 .مصلحة الشركة على مصلحته الشخصية وبأقصةى اإلمكانيات

1- Perform its duties and functions actively, exercise 

the highest ethical standards, such as transparency, 

honesty, integrity, accuracy and professionalism, and 

give the company's interest the priority over its personal 

interest and to the fullest extent possible. 

ضااااااااااااوعياااة وجهاااد وإخالل واملشاااااااااااااااركاااة الفااااعلاااة في العمااال بكااال دقاااة ومو  -2

تحقيق أهدا  الشاااااااركة ورعاية مصاااااااالحها والتصااااااار  في جميع األوقات 

بطريقة تتوافق مع أفضااااااااال املصاااااااااالح للشاااااااااركة  واالرتقاء بمهارات العمل 

 .من خالل التعلم والتدريب املستمر

2- Work with precision, objectivity, effort and 

sincerity, participate actively in achieving the objectives 

of the company, support its interests, act at all times in a 

manner complied with the best interests of the 

company, and upgrade working skills through learning 

and continuous training. 

ء وتطوير القدرات املهنية واالطالع على آخر الساااااعي الدائم لتحساااااين األدا -3

 .املستجدات في مجال العمل

3- Constantly seek to improve performance, develop 

professional capabilities, and review the latest 

developments in work. 

تقديم املقترحات التي من شاااااأ ها تحساااااين أسااااااليب العمل ورفع مساااااتوى  -4

 .في الشركة  واملساعدة في توفير بيئة عمل آمنة وصحية األداء

4- Submit proposals that would improve work 

methods, raise the level of performance in the company, 

and help provide a safe and healthy work environment. 
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وتطبيقها دون أي تجاوز الحرل على اإلملام بالقوانين واألنظمة الناف ة  -5

 .أو مخالفة أو إهمال

5- Ensure that applicable laws and regulations are 

known and applied without prejudice, infraction or 

negligence. 

تسااااااااااااهيل إجراءات الرقابة التي تقوم بها الجهات ذات االختصااااااااااااال )من  -6

والرد على االسااااااتفسااااااارات   داخل الشااااااركة أو خارجها( وتقديم املعلومات

 للقوانين واألنظمة الحاكمة لنطاق عمل الشركة
 
 .وذلب وفقا

6- Facilitate control procedures carried out by the 

competent authorities (inside or outside the company), 

provide information and respond to inquiries, in 

accordance with the laws and regulations governing the 

company's scope of work. 

االلتزام بمواعيد العمل الرساااااااامية املقررة في الشااااااااركة وتخصاااااااايص وامل  -7

وقاااااات العماااااال ألداء واجبااااااات ومهااااااام العماااااال املطلوب واملحاااااادد  وإنجاااااااز 

 .األعمال املطلوبة بدقة وأمانة وإخالل

7- Comply with the official working dates established 

at the company, allocate the full working time for 

performing the required and specified work duties and 

tasks, and to carry out the required work with precision, 

honesty and sincerity. 

ة الكوارث تقديم ول عون أو مسااعدة دون اشاتراط األجر اإلضاافي في حال -8

واألخطااار التي عهاادد سااااااااااااالمااة منشاااااااااااااآت وممتلكااات الشااااااااااااركااة أو املوظفين 

 .العاملين فيها

8- Provide any assistance without requiring overtime 

in case of disasters and threats to the safety of the 

company's installations and property or employees. 

 للقوانين واألنظمة إليفاء بكل اا -9
 
ملسااااااااتحقات املالية املترتبة للشااااااااركة وفقا

 .الحاكمة لنطاق عمل الشركة

9- Pay all financial dues to the company in 

accordance with the laws and regulations governing the 

scope of the company's work. 

والسااااااااااااالمااة املهنيااة التي التقيااد باااإلرشاااااااااااااادات الصااااااااااااحيااة وتعليمااات األمن  -10

 .تضعها الشركة

10- Adhere to health guidelines and occupational 

safety and security instructions set by the company. 

االعتناء باآلالت واملعدات واألدوات واألجهزة املوضاااااااااوعة تحت التصااااااااار   -11

 .وإعادعها للشركة في حال انتهاء الخدمات بحالة جيدة

11- Take care of the machines, equipment, tools and 

devices at the disposal and return them to the company 

in case of terminating the services in good condition. 

التنبيااه على أفراد األساااااااااااارة املقيمين بضاااااااااااارورة احترام القوانين واألعرا   -12

شااااااااركة في اململكة العربية السااااااااعودية  والتقاليد الحاكمة لنطاق عمل ال

 .وااللتزام بتنفي  ول ما يصدر عنها من أنظمة وتعليمات وقرارات

12- Alert resident family members of the need to 

respect the laws, customs and traditions governing the 

scope of the company's work in KSA and comply with 

all its regulations, instructions and decisions. 

الترفع عن ول ما يخل بشااااااار  الوظيفة والكرامة ساااااااواء وان ذلب داخل  -13

مقر العماااال أو خااااارجااااه أو وااااان في غير أوقااااات العماااال  واالمتناااااع عن اي 

13- Refrain from anything that violates the honor and 

dignity of the job, whether inside or outside the 
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تصاااااااااااارفاااات أو مماااارسااااااااااااااات تنتهاااب اآلداب أو التقاااالياااد واألعرا  العااااماااة  

سااااااااااااياااساااااااااااايااة أو املعتقاادات الاادينيااة أو واالبتعاااد عن الخوض في األمور ال

 .امل هبية لآلخرين أو التحريض ضدها  أو أي شكل من أشكال العنصرية

workplace or outside working hours, and refrain from 

acts or practices that violate public morals, traditions 

and customs, and from engaging in or abet the political, 

religious or religious beliefs of others, or any form of 

racism. 

 Refrain from impeding the course of work, striking -14 .عدم إعاقة سير العمل أو االضراب أو التحريض عليها -14

or inciting thereto. 

املحافظة على سااااامعة الشاااااركة وذلب بعدم اإلسااااااءة إليها من خالل نشااااار  -15

معلومات أو تصااااااااااريحات أو تعليقات خاصااااااااااة بها عبر اسااااااااااتخدام وسااااااااااائل 

 .اإلعالم املختلفة أو بأي وسيلة أو طريقة وانت

15- Preserve the reputation of the company by not 

offending it through publishing information, 

statements or comments about it through using various 

media or by any means or method. 

االلتزام باااالزي الرساااااااااااالي واآلداب العااااماااة بماااا يتالءم مع أنظماااة اململكاااة  -16

ت العربيااااة السااااااااااااعوديااااة وذلااااب خالل أوقااااات العماااال الرسااااااااااااميااااة والاااادورا

 .التدريبية وجميع املناسبات واملشاروات التي يمثل فيها املوظف الشركة

16- Commit to the uniform and public morals in a way 

that comply with the regulations of KSA, during official 

working hours, training courses, and all occasions and 

participations in which the employee represents the 

company. 

أخ  املوافقة املساااابقة من الشااااركة في حال نشاااار معلومات أو تصااااريحات  -17

أو تعليقات خاصااااااة بها من خالل اسااااااتخدام وسااااااائل اإلعالم أو االتصااااااال 

  .املختلفة أو بأي وسيلة أو طريقة وانت

17- Obtain a prior consent of the company in case that 

information, statements or its comments are published 

through using various media or communication, or by 

any means or method.  

 Article (109): Duties of the Employee Regarding Dealing  واجبات املوظف في مجال التعامل مع أصحاب املصالحبعد املئة:  التاسعةاملادة 

With Stakeholders  

 :Male/female employee shall commit to the following :على املوظف / املوظفة االلتزام بما يلي

احترام حقوق ومصاااااااااالح اآلخرين دون اساااااااااتثناء  والتعامل معهم باحترام  -1

وتقااادير وحياااادياااة وموضااااااااااااوعياااة دون تمييز على أسااااااااااااااااس العرق أو النوع 

عتقدات الدينية أو السااااااااااياسااااااااااية أو الوضااااااااااع االجتماعي أو االجتماعي أو امل

 .السن أو الوضع الجسماني أو أي شكل من أشكال التمييز

1- Respect the rights and interests of others without 

exception, and deal with them with respect, 

appreciation, impartiality and objectivity without 

discrimination according to race, gender, religious or 

political beliefs, social status, age, physical status, or any 

form of discrimination. 
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السااعي إلى اكتساااب ثقة األطرا  التي يتعامل معها سااواء داخل الشااركة  -2

له بما يتوافق أو خارجها من خالل نزاهته وسااااااااالوكه الساااااااااليم في ول أعما

 .مع القوانين واألنظمة والتعليمات املرعية

2- Seek to gain the trust of the parties with whom it 

deals, both inside and outside the company, through its 

integrity and proper conduct in all its business in 

accordance with the laws, regulations and instructions 

in force. 

إنجااااز املعاااامالت املطلوباااة باااالساااااااااااارعاااة والااادقاااة املطلوباااة وضاااااااااااامن حااادود  -3

االختصال  واإلجابة على االستفسارات ومعالجة الشكاوى من األطرا  

 .التي يتعامل معها بحكم طبيعة عمله بدقة وموضوعية وسرعة

3- Complete the required transactions with the 

required speed and accuracy and within the limits of 

competence, answer inquiries and address complaints 

from the parties it deals with by the nature of its work 

accurately, objectively and quickly. 

جات نتتوفير املعلومات املتعلقة بأعمال وأنشااااطة الشااااركة )الخدمات وامل -4

املقدمة( ألصاااااحاب املصاااااالح في الوقت املناساااااب ودون تأخير والتأكد من 

صااااااااااااحاااة ودقاااة ووضااااااااااااوح هااا ه املعلوماااات وتوفيرهاااا حساااااااااااااااب التعليماااات 

 .واإلجراءات املعتمدة في الشركة

4- Provide information on the business and activities 

of the company (services and products provided) to 

stakeholders in a timely manner and ascertain the 

validity, accuracy, clarity and availability of such 

information in accordance with the company's 

instructions and procedures. 

إعطاء أولوية العناية والرعاية ل وي االحتياجات الخاصة وتقديم العون  -5

  .لهم واملساعدة

5- Give priority to care for people with special needs 

and provide them with assistance and help.  

 Article (110): Duties of the Employee Regarding Dealing  بعد املئة: واجبات املوظف في مجال التعامل مع الرؤساء العاشرةاملادة 

With Superiors  

 :Male/female employee shall commit to the following :املوظف / املوظفة االلتزام بما يليعلى 

التقياد بتنفيا  أوامر رؤساااااااااااااائاه وتوجيهااعهم وتعليمااعهم وفق التساااااااااااالساااااااااااال  -1

اإلداريي وفي حااااااال واااااااناااااات تلااااااب األوامر والتعليمااااااات مخااااااالفااااااة لكنظمااااااة 

  الصاااااااااااااادرة من الجهااات الرقااابيااة  فعلى املوظف أن يعلم
 
رئيساااااااااااااه خطيااا

باملخالفة الحاصااااالة  وإذا أصااااار رئيساااااه على تنفي ها  وجب على املوظف 

 
 
 .ابالغ إدارة االلتزام ب لب فورا

1- Adhere to the implementation of the orders, 

directives and instructions of its superiors according to 

the administrative hierarchy. In case that such orders 

and instructions are violating the regulations issued by 

the regulators, the employee shall inform its superior in 

writing of the violation and, if its superior insists on 

implementation, the employee shall immediately 

inform the Compliance Department 
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التعامل مع رؤساااااائه باحترام وعدم محاولة كساااااب أي معاملة تفضااااايلية  -2

 .عبر أساليب التملق أو الخداع أو من خالل الواسطة واملحسوبية

2- Deal with superiors with respect and refrain from 

attempting to gain any preferential dealing by means of 

courtliness or deception or by means of nepotism and 

patronage. 

عدم خداع أو تضاااااليل رؤساااااائه  واالمتناع عن إخفاء املعلومات املتعلقة  -3

بعملاااااه بهاااااد  التاااااأثير على القرارات املتخااااا ة  أو إعااااااقاااااة سااااااااااااير العمااااالي 

وتزويدهم بالرأي واملشاورة والخبرة التي يمتلكها بكل موضاوعية وصادق  

 .ومات التي بحوزته ملا فيه مصلحة العملوأن يضع بتصرفهم املعل

3- Refrain from deceiving or misleading its superiors, 

and refrain from hiding information related to work in 

order to influence decisions taken, or to impede the 

conduct of work. Provide them with the opinion, advice 

and experience that its possesses in all objectivity and 

honesty, and put  the information at their disposal in its 

possession for the benefit of the work. 

اإلبالغ الفوري للرؤساااااء وإلدارة الشااااركة عن أي مخالفة ترتكب ألنظمتها  -4

 .االنتماء للشركةوقوانينها وذلب كتعبير عن الوالء و 

4- Immediately report to the superiors and company 

management of any violation committed to its 

regulations and laws, as an expression of loyalty and 

belonging to the company. 

 عان أي تاجاااااااوزات لالاقاوانايان واألناظامااااااة  -5
 
إباالغ الارئاياس املاباااااااشااااااااااااار خاطايااااااا

 .تعليمات الحاكمة لنطاق عمل الشركة التي يطلع عليها خالل عملهوال

5- Inform the line manager in writing of any 

violations of the laws, regulations and instructions 

governing the scope of the company's work that it 

reviews during its work. 

زات أو مخالفات أو صااااعوبات تواجه في مجال إعالم رئيسااااه عن أي تجاو  -6

  .العمل

6- Inform its superior of any abuses, violations or 

difficulties faced in the field of work.  

إطالع رئيساااه املباشااار وبشاااكل وامل ودقيق على املواضااايع والوثائق بما في  -7

 .ذلب األمور العالقة  لضمان استمرارية العمل

7- Inform its line manager completely and accurately 

of the topics and documents, including outstanding 

matters, to ensure business continuity. 

 Article (111): Duties of the Employee Regarding Dealing واجبات املوظف في مجال التعامل مع الزمالءبعد املئة:  الحادية عشر املادة 

With Colleagues 

 :Male/female employee shall commit to the following :على املوظف / املوظفة االلتزام بما يلي

التعااون مع الزمالء والعمال معهم كفريق واحاد وبا ل الجهاد في خادمتهم  -1

  .وإنجاز أعمالهم على أكمل وجه

1- Cooperate with colleagues and work with them as 

a team and make efforts to serve them and complete 

their work properly.  
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التعاااامااال مع زمالئاااه/ زمالئهاااا بااااحترام وتقااادير وصاااااااااااااادق  واملحاااافظاااة على  -2

عااالقااااااات سااااااااااااالااياامااااااة ووديااااااة مااعااهاام  دون تاامااياايااز  والااحاارل عاالااى احااتاارام 

ع عن اسااااااااااااتغالل أيااة معلومااات تتعلق بحياااعهم خصااااااااااااوصااااااااااااياااعهم واالمتنااا

 .الخاصة بقصد اإلساءة

2- Deal with his/her colleagues with respect, 

appreciation and honesty, maintain sound and friendly 

relations with them, without discrimination, respect 

their privacy and refrain from using any information 

related to their private lives in a bad faith. 

التعاون مع زمالئه/ زمالئها ومشاااااركتهم اآلراء بمهنية وموضااااوعية وتقديم  -3

املسااااااااااااااااعااادة لهم حيثماااا أمكن لحااال املشااااااااااااكالت التي تواجههم في مجاااال 

العمل  والحرل على نشااااااااار اإليجابية بين الزمالء للمسااااااااااعدة في االرتقاء 

 .العمل وتحسين بيئة العمل في الشركةبأداء 

3- Cooperate with his/her colleagues, share their 

views professionally and objectively, assist them 

wherever possible to solve their work problems, and 

ensure that the positive is spread among colleagues to 

help improve the work performance and work 

environment of the company. 

االمتناااع عن أيااة تصاااااااااااارفااات أو ممااارسااااااااااااااات أو أعمااال ال أخالقيااة تنتهااب  -4

  .اآلداب العامة والسلوك القويم

4- Refrain from any immoral acts, practices or actions 

that violate public morals and good behavior.  

اااااار بعاد املئاةادة املا ا ا واجباات املوظف في مجاال التعامل مع بعاد املئاة:  الثاانياة عشاا

 املرؤوسين

Article (112): Duties of the Employee Regarding Dealing 

With Subordinates 

 :Male/female employee shall commit to the following :على املوظف / املوظفة االلتزام بما يلي

تنمية قدرات مرؤوسيها/اا ومساعدعهم وتحفيزهم على تحسين  العمل على -1

أدائهم  وأن يكون قدوة حسنة ملرؤوسيها/اا بالعمل على االلتزام بالقوانين 

  .واألنظمة والتعليمات الناف ة

1- Work on developing the capabilities of his/her 

subordinates, help and motivate them to improve their 

performance, and set a good example for his/her 

subordinates by abiding by the laws, regulations and 

instructions in force.  

نقل املعرفة والخبرات التي اكتسااااا ها إلى مرؤوسااااايه وتشاااااجيعهم على زيادة  -2

 .تبادل املعلومات ونقل املعرفة فيما بينهم

2- Transfer the acquired knowledge and experiences 

to its subordinates and encourage them to increase the 

exchange of information and transfer knowledge 

among them. 

اإلشاااااارا  على مرؤوساااااايهاااااااااااااااااا/ااااااااااااااااااا ومساااااااءلتهم عن أعمالهم  وتقييم أدائهم  -3

 لكنظبموضاااااااااوعية والساااااااااعي لتوفير فرل التدريب والتطوير لهم 
 
مة وفقا

 .والتعليمات املعتمدة ذات العالقة

3- Supervise his/her subordinates and hold them 

accountable for their work, evaluate their performance 

objectively and seek to provide training and 

development opportunities for them in accordance 
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with the relevant approved regulations and 

instructions. 

رفض أياااااة ضااااااااااااغوطاااااات من طر  ثاااااالاااااث تؤدي إلى التعاااااامااااال مع بعض  -4

 .املرؤوسين معاملة تفضيلية

4- Refuse any pressings from a third party that leads 

to preferential treatment of some subordinates. 

 Respect the rights of his/her subordinates and -5 .اون معهم بمهنية عالية دون تمييزاحترام حقوق مرؤوسيها/اا والتع -5

cooperate with them in a highly professional manner 

without discrimination. 

التأكد من عدم طلب/توجيه مرؤوساااااااااايهاااااااااااااااااااااا/ااااااااااااااااااااااا لتنفي  عمليات مخالفة  -6

 .لكنظمة املعمول بها

6- Ensure that his/her subordinates are not 

requested/directed to carry out operations contrary to 

the applicable regulations. 

  Chapter Two: List of prohibitions  املحظورات الفصل الثاني: الئحة

 ’Article (113): List of prohibitions applied to the Employees بعد املئة: قائمة املحظورات على منسوبي الشركة عشر  الثالثةاملادة 

of the Company 

 Company employees shall be prohibited from doing the  :يحظر على منسوبي الشركة القيام بما يلي

following:  

االنقطاع عن العمل بدون إذن مسااااااااااابق  أو التأخر عن العودة إلى العمل  -1

املصااااااااااارح له بها والحضاااااااااااور إلى مكان العمل خارج بعد انتهاء مدة اإلجازة 

أوقات الدوام والدخول إلى أي مكتب في الشاااااااركة غير مكتبه  ما لم يكن 

 .لديه تصريح ب لب

1- cease to work without prior authorization, or delay 

in returning to work after the expiration of the period of 

leave authorized, come to the workplace outside the 

working hours and enter any office in the company 

other than its office, unless it has a permission to do so. 

اإلضاااااااااااااراب عان الاعاماااااال أو تاحارياض اآلخاريان عالايااااااه  وتاناظايام الاعارائض  -2

ألسباب نت االجماعية املتعلقة بالوظيفة أو االشتراك في تنظيمها مهما وا

 .والدوافع  واتباع أي طرق من طرق التظلم

2- Strike or incite others to work, to organize or 

participate in organizing collective job petitions, 

whatever the reasons and motives, and pursue any 

means of grievance. 

شاااكل مباشااار أو غير مباشااار مما نشااار بيانات غير صاااحيحة حول الشاااركة ب -3

 .قد يؤثر بشكل إيجابي أو سلبي على سعر سهم الشركة

3- Publish incorrect data about the company, directly 

or indirectly, which may positively or negatively affect 

the company's share price. 

الشركة اإلفصاح عن أي يحظر على املوظف / املوظفة أو أحد منسوبي  -4

معلومات داخليه الي شخص آخر  وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن 

4- It is prohibited for a male/ female employee or a 

member of the company to disclose any internal information 

to any other person who knows or should know that such 
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ه ا الشخص اآلخر من املمكن أن يقوم بالتداول في الورقة املالية ذات 

 .العالقة باملعلومات الداخلية

other person may deliberate in the financial paper relating to 

internal information. 

يحظر على املوظف / املوظفة أو أحد منسااوبي الشااركة بالقيام بأي عمل  -5

 على ثقة اآل 
 
 .خرين بالشركةيؤثر سلبا

5- Any male/ female employee or one of the 

company staff is prohibited to do any work that 

negatively affects the confidence of others in the 

company. 

 Read newspapers and magazines or sleep during -6 .قراءة الجرائد واملجالت أو النوم خالل ساعات العمل -6

work hours. 

اسااتخدام هاتف الشااركة لكغراض الشااخصااية مع مراعاة اختصااار طول  -7

 .املكاملة قدر اإلمكان

7- Use the company telephone for personal purposes, 

taking into account the shortening of the call length as 

much as possible. 

واملطبوعات واألجهزة املكتبية في الشاركة اساتخدام القرطاساية واألوراق  -8

والهاتف والفاكس وآالت الطباعة والتصااااااااااوير ألغراض شااااااااااخصااااااااااية إال في 

 .حاالت الضرورة

8- Use stationery, paperwork, print and office 

equipment in the company, such as telephone, fax, 

printing and photography machines, for personal 

purposes, except where necessary. 

االطالع على املسااااااااااااتناادات واألوراق والسااااااااااااجالت التي ليسااااااااااااات من شاااااااااااااأن  -9

 .منسوب الشركة واختصاصه

9- Review the documents, papers and records that are 

not related to the company's employee and its 

competence. 

الشركة أو أية جهة تتعامل معها الشركة إقراض أو االقتراض من عمالء  -10

 .أو من لهم مصلحة بنشاطها )ما عدا البنوك والهيئات املالية(

10- Lend or borrow from the company's clients or any 

party the company deals with, or those who have an 

interest in its activities (except for banks and financial 

authorities). 

توزيع منشااااااااورات أو جمع تواقيع داخل الشااااااااركة إال بعد الحصااااااااول على  -11

 .إذن كتابي مسبق من الجهة صاحبة الصالحية

11- Distribute leaflets or collect signatures within the 

company, except after obtaining a prior written 

permission from the authorized entity. 

جمع األموال داخااال الشااااااااااااركاااة ملصاااااااااااالحاااة أي شااااااااااااخص أو هيئاااة إال بعاااد  -12

 .الحصول على إذن كتابي مسبق من الجهة صاحبة الصالحية

12- Collect funds inside the company for the benefit of 

any person or authority, except after obtaining a prior 

written permission from the authorized entity. 

 .Consume alcohol, drugs or gambling in any form -13 .تعاطي املسكرات أو املخدرات أو القمار بأي شكل من األشكال -13
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التدخل في النقاشااااااااااااات الدينية أو السااااااااااااياسااااااااااااية خالل أو في مكان أوقات  -14

 .العمل الرسمية

14- Interfere in religious or political discussions during 

or at the place of official working hours. 

التصاااااااااااار  بطريقاة ت ااااااااااااةيء إلى التقاالياد واألعرا  الحااكماة لنطااق عمال  -15

 .الشركة في اململكة العربية السعودية

15- Act in a manner that violates the traditions and 

customs governing the Company's scope of work in 

KSA. 

 Chapter (3): Maintaining Confidentiality and Information الحفا  على السرية وآليات اإلفصاح عن املعلوماتالفصل الثالث: 

Disclosure Mechanisms 

 Article (114): Classification of Information بعد املئة: تصنيف املعلومات عشر  الرابعةاملادة 

األصول الهامة ألعمال الشركة كما أن حفظها عامل مهم تعتبر املعلومات من 

لنجاحها واستمرارهاي وتعتبر جميع املعلومات املتعلقة بأصحاب املصلحة لدى 

 للشركة
 
 .الشركة أو منسوبيها ُملكا

Information is an important asset for the company's 

business, and its preservation is an important factor for its 

success and continuity. All information related to the 

company's stakeholders or its employees is considered a 

company property 

 لآلتي 
 
 In terms of confidentiality, the information in the company   :تصنف املعلومات في الشركة من حيث درجة السرية وفقا

shall be classified according to:  

 ومتاحة : معلومات عامةأي 
 
معلومات تقع ضمن النطاق العام ومتوفرة مجانا

  .للعامة من خالل أحد قنوات الشركة املصرح بها

A. General Information: Information within the public 

domain and is freely available to the public through one 

of the company's authorized channels.  

املعلومات التي ال ينبغي أن يتم الكشف عنها ألشخال من : معلومات داخليةبي 

 .خارج الشركة

B. Internal Information: Information that may not be 

disclosed to persons outside the Company. 

جميع املعلومات غير العامة املتعلقة بالشركة أو موظفيها أو : معلومات سريةجي 

أصحاب املصلحةي ويجب على املوظفين املطلعين على ه ه املعلومات حمايتها 

ويجوز فقط اإلفصاح عنها للموظفين اآلخرين على أساس الحاجةي وقد ينتت عن 

املصرح به عن املعلومات السرية عواقب قانونية تتمثل في دعاوى اإلفصاح غير 

قضائية أو عقوبات نظامية أو إضرار للسمعةي ومن األمثلة على املعلومات السرية: 

املعلومات الخاصة أو استراتيجيات الشركة أو املعلومات الحساسة من ناحية 

 صحاب املصلحة أو بياناتالتنافسية أو األسرار التجارية أو املواصفات أو قوائم أ

  .البحوثي  ويجب منع غير املصرح لهم من الوصول له ه املعلومات

C. Confidential Information: All non-public information 

relating to the Company, its employees or stakeholders. 

Employees familiar with this information shall protect it 

and may only disclose it to other employees based on 

need. Unauthorized disclosure of confidential 

information may result in legal consequences in the 

form of lawsuits, legal penalties, or reputation damage. 

Examples of confidential information: Private 

information, corporate strategies, competitive 

information, trade secrets, specifications, stakeholder 
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lists or research data.  Unauthorized employees shall be 

prohibited to access this information.  

من  يها والتياملعلومات التي أؤتمن بعض املوظفين عل: معلومات سرية للغايةدي 

شأ ها أن تؤثر بشكل كبير على الشركة أو منسوبيها أو أصحاب املصلحة إذا تم 

اإلفصاح عنها دون تصريح  حيث ينبغي أن تتوفر املعلومات للموظفين بقدر ما 

تقتضيه حاجة عمل الشركة املسموح بها فقط  وأن يلتزم املوظفين بسياسة أمن 

التعامل مع أنواع املعلومات املختلفة  كما املعلومات  خاصة تلب التي تتعلق ب

 االطالع على املعلومات التي تكون في غاية السرية إال للموظفين 
 
 باتا

 
يمنع منعا

 .املرخصين ب لب

D. Top Secret Information: Information entrusted to 

some employees that would have a significant impact 

on the company, its employees or stakeholders if 

disclosed without permission, where information 

should be made available to employees only to the 

extent that the permitted work of the company is 

required. The employees shall adhere to the 

information security policy, especially those related to 

dealing with different types of information. It is also 

strictly forbidden to view information that is highly 

confidential, except for authorized employees. 

  Article (115): Confidentiality Classification  بعد املئة: تصنيف السرية عشر  الخامسة عشر املادة 

 Stakeholders’ Information Confidentiality -1 سرية معلومات أصحاب املصلحة -1

يجب حماية سرية معلومات أصحاب املصلحة ويؤتمن املوظفين على املعلومات 

الهامة ألصحاب املصلحة وه ه املعلومات مهمة للحفا  على قدرة الشركة على 

وخدمات ذات جودة عالية  وتعتبر مسؤولية حفظ معلومات تقديم منتجات 

 ألدق معايير 
 
أصحاب املصلحة مسؤولية فردية وجماعية بين املوظفين   وذلب وفقا

أمن سرية املعلومات  ويجب أن يتم التعامل مع معلومات أصحاب املصلحة 

 بأقصةى درجات السرية  وأن تستمر مسؤولية  االلتزام بحفظ سرية املعلومات

حتى بعد انتهاء عمل/خدمة موظفين الشركة  ويمنع مشاركة معلومات أصحاب  

 .املصلحة مع أي شخص ليس لديه حق الوصول إليها من داخل أو خارج الشركة

The Stakeholders’ Information Confidentiality  shall be 

protected. The  Employees shall be entrusted with the 

significant information of Stakeholders, as such 

information is important to maintain the Company’s 

ability to provide high-end products. The Stakeholders’ 

responsibility to keep the information is deemed an 

individual and collective responsibility  among the 

Employees, as per the most accurate security standards 

for the confidentiality of information. Stakeholders 

shall be dealt with in the highest standards of 

confidentiality. The responsibility to maintain the 

Information Confidentiality shall take effect after work 

completion/  staff separation. The Stakeholders’ 

Information shall not be shared with any other person 
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from inside of outside the Company who has no right to 

access such information. 

 Confidentiality of Property Information -2 سرية معلومات امللكية -2

على جميع موظفي الشركة اإلقرار واملوافقة بأن معلومات امللكية اي ملب  يشترط

للشركة وحدها واي الوحيدة التي لها القرار بالتخلي عن أي حقوق أو مصالح لهاي 

كما أنه من واجب املوظفين الحفا  على معلومات امللكية  وال يجوز لهم استخدام 

 غير ه ه املعلومات خارج الشركةي كما يمنع استخ
 
دام معلومات امللكية استخداما

مصرح بهي وعليهم عدم تسجيل أي اتصاالت تتضمن معلومات امللكية من خالل 

استخدام أجهزة إلكترونية أو استخدام أجهزة تسجيل شخصية بما في ذلب 

واميرات الهواتف النقالة والحفا  عليها وعدم استخدامها أو إفشائها أو إفصاحها 

مصرح له خالل فترة عملهم وخدمتهم وبعد انتهاءهاي وأن  ألي طر  ثالث غير 

يتخ وا الح ر من أن يتم نشر أو إتال  معلومات امللكيةي وفي حالة االستقالة من 

العمل يتعين على املوظفين ح   وإعادة جميع معلومات امللكية التي في حيازعهم 

ية مثل عهم الشخصبما في ذلب املعلومات التي يحتفظون بها في أجهزعهم وممتلكا

 .)األجهزة اإللكترونية  كمبيوتر املنزل(

All the Company’s Employees shall acknowledge and 

accept that the Confidentiality Information belongs 

only to the Company, and the Company solely may 

decided whether to abandon any of it’s rights or 

benefits. It is the Employees’ duty to maintain the 

Employees, and such information may not be used 

outside the Company. Property Information  may not be 

used in an unauthorized manner. The Employees may 

not record any communications consist of Property 

Information using digital devices or personal recording 

devices, including cell phones’ cameras, and may not 

disclose or reveal such Property Information to any 

unauthorized third party during and after their work 

and service term. The Employees shall beware of 

publishing or destroying any Property Information. 

Upon resigning, the Employees shall return to the 

Company all the Property Information in their trust, 

including the data in their devices and personal 

belongings such as: (Electronic devices, PCs). 

 Confidentiality of Internal Information -3 ة املعلومات الداخليةسري -3

ال يجوز ألي من املوظفين مناقشة املعلومات الداخلية أو تمريرها ألي موظف آخر 

إال إذا وان تبادل ه ه املعلومات يخدم أغراض الشركةي ويجب أال يقوم موظفي 

حد الشروات املدرجة أو إعطاء الشركة بالتداول في األسهم أو األوراق املالية أل 

توصيات للقيام ب لب بناء  على معلومات داخلية اطلعوا عليها بحكم 

عملهم/خدمتهم في الشركةي وال يسمح للموظفين االستثمار أو اتخاذ القرارات 

التجارية )ال عالقة لها بعمل الشركة( بناء  على معلومات اكتسبوها من الشركة  

ا ويعاقب عليه القانون  إذا اعتقد أي من املوظفين بأنه إذ أن ه ا يعتبر مخالف

اطلع على معلومات داخلية فإنه ال يجوز له التداول باألوراق املالية بناء  على تلب 

No Employee is permitted to discuss or pass  the internal 

information to other employee unless such exchange 

would benefit  the Company. The Company’s 

Employees shall not engage in stock or securities trading 

on behalf of the listed companies or provide any 

recommendations based on internal information of  

which they become aware due to their work/ duty in the 

Company. The Employees may not invest or take any 
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املعلومات إال بعد استشارة إدارة االلتزامي وفي حال وجود تداول أو امتالك أوراق 

ظفة إشعار اإلدارة املختصة مالية قبل االلتحاق بالشركة يجب على املوظف/ املو 

 .ب لب

business decisions (irrelevant to the Company) based 

on information obtained from the Company, as such 

shall be deemed as a breach to be penalized by law. If 

any of the Employees becomes aware of any internal 

information, such Employee may only use such internal 

information for the sake of securities trading following 

the consult of Compliance Department. In case of 

securities trading or possessing before joining the 

Company, the Employee shall notify the Company of 

such. 

 Exchange of Confidential Information on Need  -4 تبادل معلومات سرية على أساس الحاجة  -4

Basis 

املنسوبين عدم اإلفصاح عن املعلومات السرية ملنسوبين آخرين أو يجب على 

للجهات اإلشرافية والرقابية أو للمحامين الخارجيين و/أو املستشارين  إال بعد 

 :الحصول على املوافقات املطلوبة وعلى أن يكون اإلفصاح وفق الحاالت التالية

The associates shall not disclose the confidential 

information of other associates, supervising and 

oversight bodies, lawyers and/ or advisories, only 

following the necessary permits, provided that such 

disclosure to comply with the following: 

  إذا وان للمتلقي حاجة مشروعة من تلب املعلومة ووان مرخص له

 
 
الحصول عليها ومرتبط ذلب بمسؤوليات عمله/خدمته  وفقا

  .للتعليمات الناظمة ل لب

If the recipient is in legitimate need to such 

information, and has the authorizations to such 

information due to its work/ duties and responsibilities 

as per the regulatory instructions.  

 أنه لن ينتت أي ضرر عن اإلفصاح ه ه املعلومة. No damages shall result from such disclosure of 

such information. 

  على منسوبي الشركة عدم إعطاء أي معلومات عن الشركة لجهات

خارجية إال إذا وانت لديهم الصالحية للقيام ب لب  وقد يكون 

لنفصاح عن بعض املعلومات إذا وان اإلفصاح هناك استثناءات 

عنها أمر طبيعي عند القيام بأعمال الشركة  مثل االستفسارات عن 

املالءة املالية و/أو إذا تم طلب املعلومات من قبل جهة إشرافية أو 

تنظيمية أو إذا وان اإلفصاح من مصلحة الشركة وأصحاب 

الت التي تخضع املصالح فيهاي وفيما يلي أمثلة عن بعض الحا

The Company’s associates may not provide any 

information to any other authorities, unless they are 

authorized to do so. There may be some exceptions as 

to the disclosure of some information; if such disclosure 

of information is accidental in the context of work, such 

as: Financial Solvency Inquiries and/ or such 

information was required by  supervisory or regulatory 
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لالستثناء  إال أنه لن يتم تطبيق ه ا االستثناء إال بعد الحصول 

 :على موافقة املسئولين املعنيين في الشركة

authority or if such disclosure was in the interest of the 

Company and stockholders. The following are 

examples of some of the cases that are subject to the 

exception. However, such exception shall only apply 

until after obtaining the approval of the relevant 

officials of the Company: 

 اإلعالنات الدورية العامة التي تفرضها الجهات التنظيمية.  General periodic announcements required by 

Regulatory Authorities.  

 ذا طلبت الجهات املختصة املعلومات ألغراض التحقيقإ. If the competent authorities required such 

information for investigative  objectives. 

ويجب إحالة االستفسارات التنظيمية واإلشرافية إلى إدارة االلتزامي وال يحق ألي 

موظف الرد على أي استفسار تنظيلي/إشرافي أو تزويد ه ه الجهات بأي معلومات 

 له القيام ب لب
 
 .مطلوبة إال من خالل إدارة االلتزام أو إذا وان مصرحا

The supervisory or regulatory inquiries shall be referred 

to the Compliance Department. No Employee is entitled 

to reply to any supervisory or regulatory inquiry or 

provide such authorities with any required information 

only through the Compliance Department such 

employee was authorized to do so. 

 Article (116): Maintaining Information Confidentiality الحفا  على سرية املعلومات وآلية اإلفصاحبعد املئة:  عشر  السادسةاملادة 

and Disclosure Mechanism 

 Duties of Companies Associates واجبات منسوبي الشركة

والرساااااااااامية والوثائق واملسااااااااااتندات التي عدم إفشاااااااااااء املعلومات الساااااااااارية  -1

 أو 
 
حصااااااااااااال أو اطلع عليهااا أثناااء قيااامااه بوظيفتااه سااااااااااااواء وااان ذلااب كتااابيااا

  وصااادر بشاااأن ساااريتها تعليمات أو قرارات خاصاااة  أو 
 
 أو الكترونيا

 
شااافويا

يجااب أن تظاال مكتومااة بطبيعتهااا  حتى بعااد انتهاااء ماادة خاادمتااه  إال إذا 

لاااب  وعااادم االطالع على حصااااااااااااااال على موافقاااة خطياااة من الشااااااااااااركاااة بااا 

معلومات أصحاب املصلحة أو معلومات امللكية التي تعتبر "معلومات غير 

عامة " ألغراض ال صاااااااااااالة لها بعملهمك وفي حال اطالعهم يجب أن يكون 

 .ه ا االطالع ضمن صالحياعهمك وألسباب تخص العمل

1- Non-disclosure of the official and confidential 

information, documents and exhibits obtained during 

the employee’s wok whether in written, oral, or 

electronic form and which its confidentiality was 

expressed through instructions or special decisions, or 

which shall be maintained confidential due to its nature 

even after the expiration of the employee’s service, 

unless the employee obtained the written approval 

from the company to such disclosure; and not to access 

stakeholders’ information or property information 

which is deemed as “Non-Public Information” for 



 

 

 

 

 

 

 BCIC 229 of 246شركة بروج للتأمين التعاوني       

 

purposes unrelated to the employees work. However, in 

case of access, such employees shall have the proper 

authorizations for reasons related to work. 

االمتناع عن اإلدالء بأي تعليق أو تصااااريح أو مداخلة تتعلق بمواضاااايع ما  -2

تي يكون قد اطلع عليها زالت قيد الدراساااااااااااة أو املداولة لدى الشاااااااااااركة وال

 .بحكم وظيفته

2- Refraining from making any comment, statement, 

or intervention related to topics that are still under study 

or deliberation with the company and which the 

employee has accessed by virtue of its position. 

في حال طلبه للشهادة في املحاكم املختصة  إال إذا تعلقت إعالم الشركة  -3

الشاااااااهادة بمعلومات يحظر القانون إفشااااااااءها وبشاااااااكل يتفق مع القوانين 

 .واألنظمة املعمول بها

3- Informing the company in the event of request to 

testify in the competent courts, unless the testimony 

was related to information prohibited by law to be 

disclosed and in a manner consistent with the 

applicable laws and regulations. 

اإلفصاااح بشااكل وامل ودقيق عن ول املعلومات الرساامية التي تسااتوجب  -4

اإلفصااااااااااااااااااح عنهااااااا بحكم وظيفتااااااه  وإعطاااااااء األشااااااااااااخااااااال املرخص لهم 

وبااة  وعاادم السااااااااااااعي خلف الحصااااااااااااول على املعلومااات وفق الحاادود املطل

 .معلومات سرية ال يتطل ها عملهم

4- Full and accurate disclosure of all official 

information that requires disclosure by virtue of its 

position, giving authorized persons information within 

the required limits, and not seeking to obtain 

confidential information that is not required by their 

work. 

ية خاصاااااااة بالشاااااااركة مع اآلخرين ساااااااواء  -5 عدم مناقشاااااااة أي معلومات سااااااارر

وانوا من داخل الشاااااركة أو خارجها  إال في الحاالت التي تتطل ها مصااااالحة 

العمااال  وعااادم تزوياااد أي شااااااااااااخص غير مرخص لاااه من داخااال أو خاااارج 

 .بمعلومات سرية  أو تسهيل وصوله إليهاالشركة 

5- Not discussing the Company’s confidential 

information with people from inside or outside the 

Company, except in the cases required by the work’s 

interest,and not providing any unauthorized individual 

from inside or outside the Company with confidential 

information, or facilitating its access to such 

information. 

حفظ معلوماااات أصااااااااااااحااااب املصاااااااااااالحاااة ومعلوماااات امللكياااة أو غيرهاااا من  -6

املعلومات الساااااااااااارية بطريقة تمكن املوظفين املرخص لهم فقط باالطالع 

 .عليها

6- Preserving stakeholder and property information 

or other confidential information in a way that only 

authorized personnel can access. 

عدم ترك أي معلومات سااااااارية في أماكن يمكن االطالع عليها مثل املكاتب  -7

 .أو األماكن املشتركة

7- Not leaving any confidential information in 

accessible places such as offices or common areas. 
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عدم اإلدالء بأي شااااااهادات أو تقديم اإلرشااااااادات أو الخبرات أو املعلومات  -8

 .فيما يتعلق بوظيفته أو بأعمال الشركة أو سياساعها للجهات الخارجية

8- Not providing any testimonies, instructions, 

experiences, or information regarding its employment, 

the company's business or policies to third parties. 

عدم اإلدالء بأي تصاااااريح للصاااااحف أو غير ذلب من طرق النشااااار واإلعالم  -9

 .إال إذا وانت طبيعة العمل تتطلب ذلب وبعلم وموافقة الرئيس املباشر

9- Not making any statement to newspapers or other 

means of publication and information unless the nature 

of the work requires that and with the knowledge and 

approval of the direct manager. 

املحافظة على ساااااااااارية األجر واملزايا التي حصاااااااااال عليها  وأية بيانات أخرى  -10

عن املوظفين اآلخرين في الشااااااااااااركة يمكن الحصااااااااااااول عليها بحكم طبيعة 

 .فةالوظي

10- Maintaining the confidentiality of the wages and 

benefits obtained, and any other data about other 

employees of the company that can be obtained by 

virtue of the nature of the job. 

ياااة في خزائن مقفلاااة وآمناااة وعااادم وضااااااااااااع أي  -11 حفظ املسااااااااااااتنااادات الساااااااااااارر

بشكل ظاهر يمكن فيه للغير مالحظتها ورؤيتها  وعدم الدخول مستندات 

إلى الخزائن أو الغر  املحصاااااااااااانااة أو غيرهااا من املناااطق املحظورة إال إذا 

 .وان مرخص لهم القيام ب لب  أو إذا وان مرتبط بمتطلبات العمل

11- Keeping confidential documents in locked and 

secure safes and not putting any documents in a visible 

way in which others can observe and see, and not 

accessing safes, vaulted rooms or other prohibited areas 

unless they are authorized to do so, or if it is related to 

work requirements. 

لوقاااات الحااااالي فقط فوق إبقاااااء املسااااااااااااتناااادات التي يتم العماااال عليهااااا في ا -12

املكتب أما غيرها من املستندات فجيب إبقائها في األدراج ويفضل إبقائها 

 .في أماكن مقفلة

12- Keeping the documents being used at the present 

time only on the desk. As for other documents, they 

shall be kept in the drawers, and it is preferable to be 

kept in locked places. 

عدم اإلفصاااح عن أي معلومات ساارية حول الشااركة ألي شااخص بما في  -13

ذلااااب منسااااااااااااوبي الشااااااااااااركااااة غير املرخص لهم بمعرفااااة هاااا ه املعلومااااات أو 

 .املنسوبين ال ين ال حاجة لهم في تلب املعلومات

13- Not disclosing any confidential information about 

the company to any person, including employees of the 

company who are not authorized to know such 

information or those employees who are not in need of 

such information. 

عدم الدخول إلى مباني الشاااركة في غير سااااعات العمل إال بعد الحصاااول  -14

 .فوضة ب لب داخل الشركةعلى موافقة كتابية من االدارة امل

14- Not entering the company’s premises during non-

working hours except after obtaining a written approval 

from the authorized administration within the 

company. 
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الفهم واإلقرار بأن أي ملكيات فكرية وضااااعت لصااااالح الشااااركة أو نشااااأت  -15

 .ستخدام موارد الشركة اي ملب للشركة وحدهامن خالل ا

15- Understanding and acknowledging that any 

intellectual property developed for the benefit of the 

Company or created through the use of Company 

resources is the sole property of the Company. 

أرقام الغر  املحصااااانة ورموز الدخول إلى األنظمة املحافظة على سااااارية  -16

  .التقنية وجميع األرقام السرية األخرى 

16- Maintaining the confidentiality of the vaulted 

room numbers, access codes to technical systems, and 

all other confidential numbers.  

ية وافة املستندات واملعلومات السرر  االلتزام بالترتيبات املوضوعة لحماية -17

 .وإعالم الرئيس املباشر فور فقدان أو ضياع أية مستندات

17- Adhering to the arrangements in place to protect 

all confidential documents and information, and 

informing the line manager immediately upon the loss 

or missing of any documents 

التعاااماال مع الوثااائق واملعلومااات الشااااااااااااخصاااااااااااايااة املتعلقااة باااألفراد الاا ين  -18

 للقوانيين واألنظمة املعمول بها  وعدم 
 
يتعامل معهم بساااااااااااارية تامة وفقا

 .استغالل ه ه املعلومات لغايات شخصية

18- Dealing with documents and personal information 

related to individuals with whom the employees deals 

with strict confidentiality in accordance with the laws 

and regulations in force, and not using this information 

for personal purposes. 

عاادم االحتفااا  بااأصااااااااااااال أو نسااااااااااااخااة مصااااااااااااورة من أي ورقااة من األوراق  -19

تظاال سااااااااااااريااة بطبيعتهااا أو  الخاااصاااااااااااااة بااالعماال والشااااااااااااركااة  والتي ينبغي أن

 .بمقتضةى التعليمات

19- Not keeping an original or a copy of any of the 

work and company papers, which should remain 

confidential by nature or in accordance with the 

instructions. 

دون إذن عدم نقل املسااااتندات أو السااااجالت أو األوراق الرساااامية للخارج  -20

 .من الجهة املختصة

20- Not transferring documents, records or official 

papers abroad without permission from the competent 

authority. 

عدم اساااااتخدام الدراساااااات والبحوث والتقارير ونتائت االساااااتشاااااارات وأية  -21

 .معلومات سرية تملكها الشركة للمصلحة الشخصية

21- Not using studies, research, reports, consultation 

results and any confidential information owned by the 

company for personal interest. 

 من أن الشااااااااااااركة لم تعد  -22
ُ
عدم إتال  أي مسااااااااااااتندات إال بعد التأكد أوال

 اتبحاجة إليها وعدم ترك أي أثر للمعلومات املوجودة في ه ه املسااااااااااااتند

 .أثناء عملية اإلتال 

22- Not destroying any documents until after first 

making sure that the company no longer needs them 

and not leaving any trace of the information in these 

documents during the destruction process. 
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في حاااال تلق  أحاااد املنسااااااااااااوبين  إبالغ الجهاااة املختصااااااااااااااة باااأمن املعلوماااات -23

 .معلومات سرية ال يحتاجها في حينه

23- Informing the competent authority of information 

security in the event that an employee receives 

confidential information that was not required at the 

time. 

  MODULE (4): Maintaining Company's Assets and Properties  وممتلكات الشركة رابع: املحافظة على موجوداتالفصل ال

 Article (117): Maintaining Company's Assets and Properties املحافظة على موجودات وممتلكات الشركةاملئة: بعد  عشر  السابةاملادة 

ل املسؤولية الشخصية ألي مخالفة خاصة بموجودات  حمَّ
ُ
وممتلكات الشركة ت

 .والحيلولة دون حصول أي هدر أو سوء استخدام للموجودات أو املمتلكات

Assuming responsibility for any violation of the company's 

assets and property and preventing any waste or misuse of 

assets or property. 

أموال الشاااااااااااركة وممتلكاعها يجب على منساااااااااااوبي الشاااااااااااركة املحافظة على  -1

وأدواعهاااا وأوراقهاااا وااااملحاااافظاااة على األموال واملمتلكاااات الخااااصااااااااااااااة وعااادم 

 .استعمالها في غير ما خصصت له

1- The Company’s employees shall preserve the 

company’s money, property, tools and papers, such as 

preserving private funds and properties and not using 

such for purposes other than the allocated purposes. 

مهما  -اعتبار الساااارقة واختالس األموال واملوجودات والخاصااااة بالشااااركة  -2

من األمور التي ساااااااااااايتم املحاااساااااااااااابااة عليهااا بمنتهى الجااديااة  -واااناات زهياادة 

 .والحزم والصرامة

2- Considering theft and embezzlement of the 

Company's money and assets - no matter how small - 

are matters to be held accountable with the utmost 

seriousness, firmness and strictness. 

اعتباااار اإلهماااال أو التخرياااب املتعماااد ملمتلكاااات الشااااااااااااركاااة من املخاااالفاااات  -3

صةى ها بأقشديدة الخطورة والضرر ملصالح الشركة وسيتم املحاسبة علي

 .العقوبات

3- Considering the negligence or willful sabotage of 

the Company’s property as a very serious violation and 

damage to the Company’s interests, and which shall be 

held accountable with the maximum penalties. 

القاعها للحصاااااااااااول على مكاساااااااااااب عدم اساااااااااااتخدام ممتلكات الشاااااااااااركة وع -4

خاصاااااااااة أو للترويت عن سااااااااالع أو خدمات ملنفعته الشاااااااااخصاااااااااية أو منفعة 

 .طر  ثالث

4- Not using the Company’s property and 

relationships for private gain or to promote goods or 

services for its personal benefit or third party’s benefit 

بسااااااااياسااااااااة أمن املعلومات واجراءاعها  واألنظمة والتعليمات ذات االلتزام  -5

 .العالقة بالسرية

5- Adhering to the information security policy and 

procedures, and regulations and instructions related to 

confidentiality. 

 An Employee who is provided with a PC shall -6 :على املوظف ال ي يتم تزويده بجهاز حاسوب مراعاة ما يلي -6

observe the following: 
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اتخاذ وافة اإلجراءات الالزمة للحفا  على الحاساااااوب الخال به   يأ

والقيااام بااالخطوات الالزمااة لحمااايااة معلومااات الشااااااااااااركااة املخزنااة في 

 .أجهزة الكمبيوتر

a)  Taking all necessary measures to maintain its PC, 

and take the necessary steps to protect the 

company's information stored in computers. 

عااااادم تحميااااال البرامت على الجهااااااز إال بعاااااد مراجعاااااة إدارة تقنياااااة   يب

 .املعلومات في الشركة

b)   Not downloading programs on the device until 

after reviewing the company’s IT department. 

 c) Ensuring that the device is turned off before leaving .التأكد من إطفاء الجهاز قبل مغادرة مكان العمل يج

the workplace. 

املحااافظااة على سااااااااااااريااة املعلومااات املوجودة على الجهاااز الخااال باه  يد

 .من خالل استعمال ولمة السر الخاصة به وعدم إفشائها للغير

d) Maintaining the confidentiality of the information 

on its device by using its password and not allowing 

other to access it. 

عدم اسااااااااااااتخدام الجهاز ألغراض التساااااااااااالية وعدم تحميل األلعاب  يه

 .والبرامت الترفيهية

e) Not using the device for entertainment purposes 

and not downloading games and entertainment 

programs. 

عدم الدخول إلى أجهزة اآلخرين ومحاولة الحصااااااول على معلومات  يو

 .منها

f)  Not accessing other people's devices or obtaining 

information such devices. 

اسااااااااااتخدام الجهاز لغايات تطوير املهارات والقدرات وبما يتالءم مع  يز

 .مصلحة العمل

g) Using the device for the purpose of developing skills 

and capabilities in line with the work interest. 

 .h)  Not using the device to do personal work .عدم استخدام الجهاز إلنجاز األعمال الشخصية يح

 i)  Rationalizing the use of printers as much as .ترشيد استخدام الطابعات قدر االمكان يط

possible. 

على املوظف الاا ي تتوفر لااديااه إمكااانيااة الوصااااااااااااول إلى شاااااااااااابكااة اإلنترناات  -7

 :مراعاة ما يلي

7- An employee who has access to the Internet should 

consider the following: 

االلتزام باستخدامها ألغراض العمل بما في ذلب غايات تطوير القدرات واملهارات أي 

 .العالقة بطبيعة عمله وبما يصب في مصلحة العملذات 

A. Adhering to use such network for work purposes, 

including the objectives of developing capabilities and 

skills related to the nature of its work and in the interest 

of the work. 

وق امللكية الفكرية للملفات والبرامت ومراعاة االلتزام بشاااااااااااروط ومتطلبات حقبي 

 .شروط ترخيص استخدامها

B. Adhering to the terms of intellectual property of files 

and programs taking into consideration the licensing 

terms of their use. 
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 لدى مالحظة أية أمو  جي
 
ر غير طبيعية خالل استشارة إدارة تقنية املعلومات فورا

 .استخدام اإلنترنت

C. Consulting the IT Department immediately upon 

noticing any abnormalities during the use of the 

Internet.. 

عاااااادم تحمياااااال النصااااااااااااول والصااااااااااااور التي تحتوي على مواد غير أخالقيااااااة  أو دي 

تحرض على العنف والكراهية  عنصرية  أو تحتوي على آراء سياسية متطرفة  أو 

 .أو أية أنشطة غير قانونية

D. Not uploading texts and images that contain 

immoral, racist, extremist political views, incite violence 

and hatred, or any illegal activities. 

يو فااات الفياادعاادم تحمياال امللفااات التي ال تتعلق بطبيعااة عملااه مباااشاااااااااااارة كمل هي

 .وملفات الوسائط املتعددة  مثل األفالم أو األغاني  أو املوسيق  وما شابه ذلب

E. Not downloading files that are not directly related to 

the nature of work, such as video files and multimedia 

files, such as movies, songs, music, and the like. 

دم اساااااتخدام الجهاز واألنترنت ملحاولة الدخول والتسااااالل إلى أجهزة وشااااابكات ع وي

 .أخرى 

F. Not using  the device and the Internet to try to enter 

and infiltrate other devices and networks. 

عدم اسااتخدام األنترنت إلرسااال مواد ساارية  أو سااياسااية  أو تحتوي على عهديد  زي

 .لآلخرينومضايقة 

G. Not using  the Internet to send confidential, political, 

or threatening and harassing materials to others. 

 An Employee who is allocated to an Email Address -8   :على املوظف ال ي يخصص له عنوان بريد إلكتروني مراعاة ما يلي -8

shall consider the following:   

عدم اساتخدام البريد اإللكتروني إلنشااء وتوزيع الرساائل التي تحتوي على مواد أي 

دعائية  أو شخصية  أو ال أخالقية  أو تلب التي تتضمن آراء سياسية متطرفة أو 

ات واملمارسااااااااااااات الدينية أو النوع االجتماعي  أو تعليقات عنصاااااااااااارية حول املعتقد

العمر  أو العرق  وفي حال ورود أية رسااااالة من أي موظف به ا الخصااااول يجب 

 .إبالغ إدارة تقنية املعلومات مباشرة

A. Not using the email to create and distribute emails 

containing advertising, personal, immoral materials, 

extreme political views, racist comments about 

religious beliefs and practices, gender, age, or race. In 

case such emails were sent by any employee, the IT 

Department shall be report. 

 عدم إعادة إرساااال الرساااائل التي تصاااله والتي تحتوي على النكات أو الصاااور أو بي 

 .ملفات األفالم والصور ذات الاجم الكبير

B. Not resending already received emails containing 

jokes, pictures, movie files and images that are large in 

size. 

عدم إعادة إرسااال الرسااائل الواردة والتي قد تحتوي على فيروسااات أو ملفات   جي

ب في هاا ه الحااالااة االسااااااااااااتعااانااة بااإدارة تقنيااة قااد يشااااااااااااتبااه بااأ هااا فيروسااااااااااااااات  ويجاا

 .املعلومات

C.  Not resending received emails containing viruses or 

files that may be suspected of containing viruses, and 

which case, consulting the IT Department. 

األخ  بعين االعتبار بأنه ليس هنالب أية خصوصية فيما يتعلق بالرسائل التي   دي

تصاااااال إلى أي موظف أو التي يرساااااالها من خالل نظام البريد اإللكتروني  وأنه يحق 

D.  Taking into account that there is no privacy 

regarding emails that reach any employee or that he 

sends through the e-mail system, and that the company 
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للشاااااااركة الرقابة على البريد اإللكتروني ألي موظف من قبل موظفين مصااااااارح لهم 

   .دون إخطار مسبق

is entitled to monitor the e-mail of any employee by the 

authorized employees without prior notice.   

اردة غير معروفة أو غير متوقعة  حتى لو وانت الرساااالة عدم فتح أية رساااائل و   هي

من شاااااااااخص معرو  لدى املوظف وك لب عدم فتح أو تحميل أية ملفات مرفقة 

 .يشب في مصدرها

E.  Not opening any unknown or unexpected received 

emails, even if such emails were from a known person  

to the employee, as well as not to open or download any 

attached files whose source is suspected. 

 ملتطلبات العمل  وي
 
 F.  Using the e-mail to develop capabilities and skills  .استخدام البريد اإللكتروني لتطوير القدرات واملهارات وفقا

according to work requirements.  

الظرو  أو الخاادمااات البريااديااة أو البريااد اإللكتروني املشاااااااااااااار عليهااا  اسااااااااااااتخاادام  زي

 .بالسرية عند القيام بتبادل معلومات سرية داخل الشركة

G.  Using confidential circumstances, postal services or 

e-mail services when exchanging confidential 

information within the Company. 

على الواجبات امل وورة أعاله فإن املنسوبين مسؤولون عن االلتزامات عالوة 

  :األمنية التالية

Further to the above duties, associates are responsible for the 

following security obligations:  

االلتزام باملتطلبات القانونية والتنظيمية وغيرها من املتطلبات التعاقدية  -1

 .تطبق على مجال عملهمالتي 

1- Complying with legal, regulatory and other 

contractual requirements that apply to their field of 

work. 

الحفا  على الهوية الوظيفية واألرقام السااارية الخاصاااة بأنظمة الشاااركة  -2

التقنياااة مع مراعااااة تغييرهاااا بشااااااااااااكااال دوري  ويعتبر منسااااااااااااوبي الشااااااااااااركاااة 

ن عن أي عمل يتم إجراءه تحت هوياعهم الوظيفية ويجب إتباع مسااااؤولي

  .سياسات أمن املعلومات ملنع سوء استخدام الهوية الوظيفية

2- Maintaining the job identity and the secret 

numbers of the company’s technical systems, taking 

into account their periodical change. The company’s 

employees are responsible for any work that takes place 

using their job identities, and information security 

policies shall be followed to prevent misuse of the job 

identity.  

 Not tampering with the security protection of the -3  .عدم العبث بالحماية األمنية الخاصة بأنظمة الشركة التقنية -3

company's technical systems.  

القيااام بااالخطوات الالزمااة لحمااايااة معلومااات الشااااااااااااركااة املخزنااة في أجهزة  -4

 .الكمبيوتر

4- Taking the necessary steps to protect company 

information stored in computers. 

ت األمنياااااة اإلضاااااااااااااااااافياااااة للحيلولاااااة دون الكشااااااااااااف عن االلتزام بااااااإلجراءا -5

معلومااات سااااااااااااريااة بغير قصاااااااااااااد وذلااب للمنسااااااااااااوبين الاا ين يملكون أجهزة 

5- Adhering to additional security measures to 

prevent unintentionally disclosing confidential 

information to employees who own laptops or who has 
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كمبيوتر محمولة أو ال ين يستطيعون الوصول ألنظمة الشركة عن بعد 

 .أو املرخص لهم باستخدام أي أجهزة محمولة أخرى لتأدية الشركة

access to the company’s systems remotely or who are 

licensed to use any other portable devices to perform 

the company. 

  Chapter  (5): Conflict of Interest  صالحخامس: التعارض في املالفصل ال

 Article (118): Conflict of Interest بعد املئة: تعارض املصالح عشر  الثامنةاملادة 

  :The Company’s associates shall do the following  :يتعين على منسوبي الشركة ما يلي

نشااااااااوء تضااااااااارب االمتناع عن القيام بأي نشاااااااااط من شااااااااأنه أن يؤدي إلى  -1

حقيقي أو ظاهري أو محتمل بين مصاااااااااااالحه الشاااااااااااخصاااااااااااية من جهة وبين 

 .مسؤولياته ومهامه الوظيفية من جهة أخرى 

1- Refraining from any activity that would result in an 

actual, apparent or possible Conflict of Interest between 

its personal interests on one hand and its 

responsibilities and  job duties  on the other hand. 

عدم القيام بأي فعل أو املشااااااااركة أو تشاااااااجيع اآلخرين في أي سااااااالوك قد  -2

 عن أي اسااااااااااااتثمار أو سااااااااااااعر أو قيمة شااااااااااااةيء ما من 
 
 خاطئا

 
ُيحدث انطباعا

خالل اساااااااااااتخدام املعلومات الداخلية أو تساااااااااااري ها للحصاااااااااااول على منافع 

 .الخال أو ألطرا  أخرى شخصية لحسابه 

2- Not doing or participating in or encouraging 

pothers to do any actions that would leave wrong 

impressions regarding any investment, price or value by 

using or leaking internal information to obtain personal 

interests in favor of its account or others. 

االمتناع عن القيام بأي نشااااااط ال يتناساااااب مع أدائه املوضاااااوعي واملتجرد  -3

ملهامه  أو يمكن أن يؤدي إلى معاملة تفضاااااااااااايلية ألشااااااااااااخال طبيعيين أو 

اعتباريين في تعامالعهم مع الشاااركة  أو ي اااةيء لسااامعة الشاااركة أو يعرض 

 .عالقتها للخطر

3- Refraining from carrying out any activity that is 

incompatible with its objective and impartial 

performance of its duties, or that could lead to 

preferential treatment for natural or legal persons in 

their dealings with the company, or harm the reputation 

of the company or endanger its relationship. 

 وبشااااااااااكل فوري واالمتناع عن املشاااااااااااركة في  -4
 
إعالم رئيسااااااااااه املباشاااااااااار خطيا

عملية اتخاذ القرار أو التصااااويت في حال تضااااارب مصااااالحه مع الشااااركة  

أو إذا نشأ التضارب بين املصلحة الشخصية واملصلحة العامة للشركة  

و تثير أو تعرض املوظف إلى ضااااااااااااغوط تتعااااارض مع مهااااامااااه وواجباااااتااااه  أ

 حول املوضاااااااااوعية التي يجب أن يتعامل بها  مع إيضااااااااااح طبيعة 
 
شاااااااااكووا

العالقة وكيفية التضارب  وعلى الرئيس املباشر اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

ل لب  وفي جميع األحوال يجب مراعاة املصاااااااااااالحة العامة للشااااااااااااركة عند 

 .معالجة ه ا التعارض

4- Immediately informing its direct manager in 

writing and refraining from participating in the 

decision-making or voting process in the event of a 

conflict of interest with the company, or if a conflict 

arises between the personal interest and the general 

interest of the company, or if the employee is exposed 

to pressures that conflict with its duties and 

responsibilities, or raises doubts about the objectivity 

that shall embraced by the employee, with clarification 
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of the nature of the relationship and the conflict. The 

line manager shall take the necessary measures 

regarding that, and in all cases, the public interest of the 

company shall be taken into account when dealing with 

such conflict. 

االمتناع عن اسااتخدام وظيفته بصااورة مباشاارة أو غير مباشاارة للحصااول  -5

 .اصة به أو بعائلتهعلى مكاسب مالية أو أي شةيء ذي قيمة ملصلحة خ

5- Refraining from using its position, directly or 

indirectly, to obtain financial gain or anything of value 

for the its own or its family benefit. 

االمتناااع عن اسااااااااااااتغالل أو توظيف املعلومااات التي يحصاااااااااااااال عليهااا أثناااء  -6

انتهاء عمله في الشااااااااركة  ووساااااااايلة لتحقيق تأديته ملهامه الرساااااااامية وبعد 

منافع شااخصااية لنفسااه أو لغيره بشااكل مباشاار أو غير مباشاار  أو لنساااءة 

إلى الغير  وعدم القيام بإفشاااااااء معلومات إلعطاء امتياز غير عادل أو غير 

 .معقول ألطرا  أخرى تتعامل معها الشركة

6- Refraining from exploiting or employing 

information obtained during the performance of its 

duties and after the end of its work in the company, to 

achieve personal benefits for himself or others directly 

or indirectly, or to offend others; and not to disclose 

information to give an unfair or unreasonable privilege 

to other parties dealing with the company. 

 للقوانين واألنظمة  -7
 
الحصاااااااااااول على املوافقات والتفويضاااااااااااات الالزمة وفقا

املرعية ذات العالقة في حالة رغبته في االشتراك في عملية جمع التبرعات 

أو الجوائز أو املسااااااااااااااهمااات العينيااة ملؤسااااااااااااساااااااااااااات خيريااة  ويجوز للرئيس 

املباشااار الطلب من املوظف تقليص األنشاااطة أو تعديلها أو إ هائها عندما 

يرى أنه ساااااااااايترتب عليها نشااااااااااوء تضااااااااااارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل في 

 .املصالح

7- Obtaining the necessary approvals and 

authorizations in accordance with the relevant 

applicable laws and regulations in case the employees 

desires to participate in the process of collecting 

donations, prizes, or in-kind the direct manager may 

request the employee to reduce, modify or terminate 

the activities when he deems that it will result in the 

emergence of a actual, apparent or potential conflict of 

interest. 

تفادي إقامة عالقات وثيقة مع أفراد أو مؤسااااااااااااسااااااااااااات تعتمد مصااااااااااااالحها  -8

 .بشكل أساوةي على قراراته أو قرارات الشركة

8- Avoiding the establishment of close relations with 

individuals or institutions whose interests depend 

primarily on its decisions or the decisions of the 

company. 

االمتناع عن قبول وظيفة  خالل ساااااااااااانتين من تاريخ تركه للعمل  في أية  -9

منشاااااااااااااأة واان لهاا تعاامالت رساااااااااااامياة هااماة مع الشااااااااااااركاة التي عمال بهاا إال 

9- Refraining from accepting a job, within two years 

from the date of leaving work, in any facility that had 
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بموجب موافقة خطية من الشااركة  كما ال يساامح له بعد ترك الوظيفة 

 على معلومات غير متاحة تقديم نصاااااااااااائح لعمالء 
 
ه ه املنشاااااااااااآت اعتمادا

  .لآلخرين عن الشركة فيما يتعلق بإستراتيجيات وسياسات الشركة

important official dealings with the company in which 

he worked, except under the written approval of the 

company. The Employee is not allowed after leaving the 

job to provide advice to the clients of these facilities 

based on the company’s strategies and policies 

information which is not available to others.  

اساااااتخدام الوظيفة والصاااااالحيات املمنوحة في الشاااااركة أو التوساااااط لدى  -10

اآلخرين للحصول على مكاسب شخصية أو الحصول على وعد أو عطية 

 .أو هدية  بقصد أداء عمل أو االمتناع عن عمل

10- Using the position and powers granted in the 

company or mediating with others to obtain personal 

gains or to obtain promises, gifts or presents with the 

intent of performing an act or refraining from an act. 

اسااتعمال النفوذ ملحاولة الحصااول من أية ساالطة بالشااركة على عمل أو  -11

 قرار أو التزام أو اتفاق توريد أو خدمة أو للحصااااااااول على ميزة من أي نوع

 .للموظف أو غيره تكون مخالفة ألنظمة الشركة

11- Using influence on the Company’s authorities to 

obtain a job, decisions, obligations, supply agreement,  

services or advantages from any employee shall be 

deemed as a violation to the Company’s laws. 

القوة أو العنف أو التهديد ضااااااااااد أي موظف آخر إلجباره على اسااااااااااتخدام  -12

قضااااااااااااااء أمر غير مشااااااااااااروع أو لحملااه على عاادم القيااام بعماال من األعمااال 

  .املكلف بها

12- Using force, violence or threat against any 

employee to force such him to do any illegitimate 

actions or make him refrain from doing any job duties.  

االمتناع عن االشااااتراك في تأساااايس منشااااآت تمارس نفس نشاااااط الشااااركة  -13

 .أو يكون له نشاط من أي نوع آخر مشابه

13- Refraining from participating in the establishment 

of facilities that carry out the same or have any other 

similar activity. 

 MODULE (6): Fraud, deception and combat financial and واإلداري سادس: االحتيال والخداع ومكافحة جرائم الفساد املالي لالفصل ا

administrative corruption crimes 

مكافحة غساال األموال وتمويل اإلرهاب واملعامالت بعد املئة:  عشاار  التاسااعةاملادة 

  املشبوهة

Article (119): Anti-Money Laundering and Terrorist 

Financing and suspicious transactions  

 Duties and responsibilities of the company’s associates to   :واجبات ومسؤوليات منسوبي الشركة لتحقيق ذلب 

achieve this:  

اإلرهاااب االلتزام بتطبيق نظااام مكااافحااة غسااااااااااااياال األموال نظااام مكااافحااة  -1

وتمويلهك وتعليمات مؤسااااااسااااااة النقد العربي السااااااعودي في شااااااأن مكافحة 

  .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

1- Commitment to implementing Anti-Money 

Laundering and the Terrorist Financing Law; and the 

instructions of the Saudi Arabian Monetary Agency 
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regarding Anti-Money Laundering/Combating the 

Financing of Terrorism.  

 األمااانااة والنزاهااة والاادقااة  -2
 
أداء املوظف واجبااات وظيفتااه ومهااامهااا متوخيااا

 .واملهنية

2- The employee performs the duties and tasks of his 

job, committing to honesty, integrity, accuracy and 

professionalism. 

م الدخول في أي أنشاااااااااطة جنائية أو معامالت غسااااااااال أموال أو تمويل عد -3

  .إرهاب

3- Not to engage in any criminal activities, money 

laundering or terrorist financing transactions.  

 لندارة املختصااااااااااااة بمكافحة  -4
 
قيام اإلدارة املعنية بالشااااااااااااركة بالتبليغ فورا

رهااب في الشااااااااااااركاة والتي وتقوم بادورهاا باإبالغ غسااااااااااااال األموال وتمويال اإل 

اإلدارة العامة للتحريات املالية بمؤسااااااااسااااااااة النقد العربي السااااااااعودي عن 

جميع املعامالت املشاااابوهة التي يتم إجراؤها من قبل أصااااحاب املصاااالحة 

 .أو منسوبي الشركة

4- The company’s concerned department 

immediately reports to the company’s Anti-Money 

Laundering and Terrorist Financing Department, which 

shall inform the General Administration of Financial 

Investigation at the Saudi Arabian Monetary Agency 

about all suspicious transactions carried by 

stakeholders or company associates. 

م التنبيه أو التلميح ألصاااااااحاب املصااااااالحة أو املنساااااااوبين أو غيرهم بأنه عد -5

تم االشتباه بأنشطتهم التي تكون تحت التحقيق من قبل الشركة أو التي 

  .تم أو سيتم التبليغ عنها للجهات املختصة

5- Not giving a warning or signs to stakeholders, 

associates or others that their suspected activities are 

under investigation by the company or that have been 

or will be reported to the competent entities.  

  Article (120): Anti-Bribery and Corruption  مكافحة الرشوة والفسادبعد املئة:  العشروناملادة 

 Duties and responsibilities of the company’s associates to  :واجبات ومسؤوليات منسوبي الشركة لتحقيق ذلب

achieve this:  

إبالغ املدراء أو اإلدارات املختصة في الشركة في حال الشب بوجود ش هة  -1

  .فساد أو رشوة

1- Inform the directors or the company’s concerned 

departments in case of suspicion of corruption or 

bribery.  

عدم قبول املحساااااوبية أو الواساااااطة في أداء مهمات العمل ومساااااؤولياته   -2

 على ثقة املتعاملين مع الشركة
 
  .وال ي قد يؤثر سلبا

2- Avoiding acceptance of favoritism or patronage in 

the performance of work tasks and responsibilities, 

which may negatively affect the confidence of persons 

dealing with the company.  
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عاااادم اللجوء إلى أي شااااااااااااكاااال من أشااااااااااااكااااال الفسااااااااااااااااد األخالصي أو اإلداري  -3

  .عمالواستخدام وسائل مشبوهة أو غير مشروعة إلنجاز األ 

3- Avoiding resorting to any form of moral or 

administrative corruption or using suspicious or illegal 

means to complete works.  

عدم إساءة استعمال السلطة الوظيفية واستغال النفوذ وإبالغ اإلدارات  -4

 .املختصة في الشركة عند وجود حالة إساءة أو استغالل

4- Avoiding  misuse of the functional authority or 

misuse of power, and to inform the competent 

departments in the company of any case of abuse or 

exploitation. 

عدم إظهار أو إخفاء حقيقة مادية عن قصااااااااااااد من أجل إغراء شااااااااااااخص  -5

  .ة وتعرضه املساءلةآخر للتصر  بطريقة مخالفة للقانون أو األنظم

5- Avoiding deliberately providing or concealing a 

material reality in order to seduce another person to act 

in a manner contrary to the law or regulations and 

expose him to accountability.  

 -للخداع  عدم اللجوء -6
 
غير مشروعة أو غير  للحصول على منفعة -متعمدا

 .قانونية

6- Avoiding deception - deliberately - to obtain an 

illegal benefit. 

االمتناع عن اختالس أو تزوير أي اعتمادات مالية أو سندات أو تجهيزات  -7

 .أو موجودات أخرى )أصول الشركة(

7- Avoiding embezzling or forging any financial 

credits, bonds, equipment or other assets (company 

assets). 

االمتناااااع عن التالعااااب في معااااالجااااة أو إعااااداد أي تقرير مااااالي أو معاااااملااااة  -8

  .تجارية

8- Avoiding manipulating the processing or 

preparation of any financial report or commercial 

transaction.  

/ إجراءات/ سااااااياسااااااات ساااااارية إلى أطرا  االمتناع عن كشااااااف معلومات  -9

 .خارجية

9- Avoiding disclosing confidential 

information/procedures/policies to third parties. 

االمتناع عن التخريب املتعمد أو إزالة أو اسااااااتعمال غير مالئم للسااااااجالت  -10

لة ص واألثاث واملمتلكات الثابتة واملعدات و/ أو أي مخالفة مشابهة ذات

مثاال الحرق بغرض التسااااااااااااتر أو نفي التهمااة بااالتالعااب بااالنفقااات  واخفاااء 

 .عهمة االختالس  واية أفعال مشابهة ملا سبق

10- Avoiding vandalism, removal or misuse of records, 

furniture, immovable property and equipment and/or 

any similar related violation such as burning for the 

purpose of cover-up (hiding), exculpation by 

manipulation, concealing the accusation of 

embezzlement, and any other actions similar to the 

above. 
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عدم استغالل موجودات أصول الشركة وسوء استخدامها )مثل سرقة  -11

رقااااااة املخزون  موجودات أصااااااااااااول الشااااااااااااركااااااة  اختالس اإليرادات  ساااااااااااا

 .والتالعب في جداول الرواتب ييي الت(

11- Avoiding exploitation and misuse of company 

assets (such as theft of company assets, revenue 

embezzlement, inventory theft, payroll manipulation... 

etc). 

 تتضااااامن تحريف بياناتاالمتناع عن تقديم أي بيانات مالية واذبة والتي  -12

الشااااااااااااركااة املاااليااة )كتقاادير النفقااات بااأكثر من قيمتهااا الحقيقيااة  وتقاادير 

 .اإليرادات بصورة تجعل من الصعب معرفة املبالغ الحقيقية(

12- Avoiding providing any false financial statements 

that include misrepresentation of the company's 

financial statements (such as estimating expenses in 

excess of their real value, and estimating revenues in a 

way that makes it difficult to know the true amounts). 

  Article (121): Gifts and Hospitality  الهدايا والضيافةبعد املئة:  العشرونالواحدة و املادة 

 The company’s associates should take into consideration the  :الشركة مراعاة ما يليعلى منسوبي 

following:  

عدم طلب أو قبول أي هدية أو دعوة أو خدمة أو أي شةي ذو قيمة مادية  -1

أو معنويااة سااااااااااااواء واااناات لااه أو ألحااد أقاااربااه من شااااااااااااخص  أو منظمااة لهااا 

الشااااااااااااركة  بحيث يمكن أن  عالقة أو تسااااااااااااعى إلى أن يكون لها عالقة مع

يكون لها تأثير مباشاااار أو غير مباشاااار على موضااااوعية منسااااوبي الشااااركة في 

تنفيااااا  مهاااااامهم الوظيفياااااة  أو من شااااااااااااااااأ هاااااا التاااااأثير على قراراعهم أو قاااااد 

  .تضطرهم إلى االلتزام بشةي ما لقاء قبول ذلب

1- Not to request or accept any gift, invitation, service 

or anything of material or moral value, whether it is for 

him or one of his relatives, whether a person or an 

organization that has a relationship or seeks to have a 

relationship with the company, so that it could have a 

direct or indirect impact on the objectivity of the 

company's associates in carrying out their job duties, or 

would affect their decisions, or might force them to 

commit to something in return for accepting that.  

تتم املساااااااااااااائلاة النظاامياة على وال من يثبات علياه القياام أو املشااااااااااااااركاة أو  -2

نظمة املتعلقة بطلب أو قبول الهدايا والدعوات املساااااااااااااعدة في تجاوز األ 

  .ويتساوى في ذلب منسوبي الشركة الحاليون والسابقون 

2- Statutory accountability shall be imposed on any 

person who is proven to do, participate in, or assist in 

violating the regulations related to requesting or 

accepting gifts and invitations, and the company's 

current and former associates are equal in that 

procedure.  

إذا وان رفض الهدية من شاااااااأنه أن يسااااااابب إسااااااااءة للشاااااااركةك أو إذا وان  -3

ردهاااا غير ممكن من النااااحياااة العملياااة أو قااادمااات ملنسااااااااااااوبي الشااااااااااااركاااة في 

الرساااااااامية أو عند اسااااااااتقبال ضاااااااايو  رسااااااااميين مما الزيارات واملناساااااااابات 

3- if the refusal of the gift would cause harm to the 

company; or if it is not practically possible to return it, or 

if it is presented to the company’s associates on official 
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تقتضااااااااااااةي قواعد املجاملة قبولها فيجوز قبول الهدية بشاااااااااااارط مراعاة ما 

 :يلي

visits and occasions, or when receiving official guests, 

which the rules of courtesy require its acceptance, then 

the gift may be accepted, provided that the following are 

taken into consideration: 

 ل  أو هيئاااة قروض  أو أال تكون نقااادياااة باااأي حاااال من األحوا

  .أسهم أو مشتقات مالية

Under no circumstances should it be cash, or in the 

form of loans, shares or financial instruments.  

  أن تكون الهدية وقيمتها مما هو متعار  على تقديمه  وذلب

بحساااااااااااااب املناااساااااااااااابااة التي قاادماات فيهااا وطبيعتهااا وااالاادروع على 

  .املثال ال الحصرسبيل 

That the gift and its value be from what is 

customary to give, according to the occasion on which 

it was presented and its nature such as medal of honor, 

for example but not limited to.  

 وم  في حال وانت الهدية عبارة عن تخفيض أو تنازل عن رسااااااا

فيجااااااب أن تتعلق باااااادعوة لحضااااااااااااور مؤتمر أو اجتماااااااع يعزز 

املعرفة وينعكس إيجابيا على أعمال الشااااااااااااركة وال ينشااااااااااااأ عنه 

 .تضارب في املصالح

If the gift is about fee reduction or waiver, it must 

relate to an invitation to attend a conference or meeting 

that enhances knowledge and reflects positively on the 

company's business and does not create a conflict of 

interest. 

  أن تكون الهدية املقدمة غير مرتبطة بمنصااااااااااااب متلقي الهدية

 .في الشركة أو قدمت نتيجة للعمل في الشركة

That the gift presented is not related to the position 

of the recipient of the gift in the company or was given 

as a result of working in the company. 

  أال يكون ملقدم الهدية مصلحة خاصة أو عامة يرجو الحصول

  .عليها من الشركة أو أحد منسوبيها

The provider of the gift should not have a private 

or public interest, wishes to receive from the company 

or one of its associates.  

يجوز للموظف قبول جااااااائزة من الجهااااااات األخرى التي تتعاااااااماااااال معهااااااا  -4

  :الشركة نتيجة لتحقيقه إنجازا على ضوء ما يلي

4- The employee may accept an award from other 

entities dealing with the company as a result of his 

achievement in the light of:  

    أن تكون الجائزة رصاااااااادت كجزء من برنامت معلن ومتعار

 .به وبموجبة يتم منحها على أساس منتظم

 The award has been allocated as part of 

a declared, recognized program with an obligation to be 

awarded on a regular basis. 

  أن يتم اختيار الفائزين وفقا ملعايير معلنة.  The winners are selected according to 

declared criteria. 

  الحصول على موافقة الشركة املسبقة على ذلب.  Obtaining the company's prior approval. 
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على متلقي الهدية تقديم إفصاااااااااااااح مكتوب مباشاااااااااااارة إلدارة االلتزام بعد  -5

  :تلقي الهدية من خالل نموذج إفصاح في الحاالت التالية

5- The recipient of the gift shall provide written 

disclosure directly to the Compliance Department after 

receiving the gift through a disclosure form in the 

following cases:  

  إذا وانت الهدية لها قيمة ولها ثمن يمكن أن تباع به.  If the gift has value and price it can be 

sold. 

   ( لاير1,000إذا وانت الهدية قابلة للتلف وتتجاوز قيمتها ).   If the gift is perishable and exceeds 

(1,000) riyals. 

يحظر على منسااوبي الشااركة تقديم الهدايا والهبات والدعوات ملن تربطه  -6

عالقة عمل بصفة شخصية مع الشركة إال إذا قدمت من خالل اإلدارة 

 .املختصة وفقا للسياسة املعتمدة من الشركة به ا الشأن

6- It is prohibited for company associates to offer 

gifts, donations and invitations to those who have a 

personal working relationship with the company unless 

they are offered through the competent department in 

accordance with the company's approved policy in this 

regard. 

قبول أو طلاااب الهاااداياااا والهباااات التي تنطوي على إمكاااانياااة إلحااااق يحظر  -7

 .الضرر بسمعة الشركة

7- It is prohibited to accept or request gifts that have 

the potential to damage the company's reputation. 

 MODULE (7): General Provisions أحكام عامةسابع: الفصل ال

 ألخالقيات العملبعد املئة:  والعشرون يةالثاناملادة 
 
Article (122): Make decisions according to work ethics اتخاذ القرارات وفقا  

يعد اتخاذ القرار السليم والصائب أحد عوامل نجاح الشركة  ل لب يتعين على 

  :منسوبي الشركة عند اتخاذ القرارات الهامة األخ  بعين االعتبار ما يلي

Sound and correct decision-making is one of the factors of 

the company's success. Therefore, the company’s associates 

must take into account the following when making 

important decisions:  

اتخاااااذ القرارات بمااااا ال يتعااااارض مع القوانين واللوائح الحاااااكمااااة لنطاااااق  -1

 .الشركةعمل 

1- Making decisions that do not conflict with the laws 

and regulations governing the scope of the company's 

works. 

اتخاااذ القرارات بمااا يتوافق مع عقااد التااأساااااااااااايس وسااااااااااااياااسااااااااااااااات وأنظمااة  -2

 .الشركة الداخلية

2- Making decisions consistent with the articles of 

association and the company's internal policies and 

regulations. 

 Making decisions that are in the best interest of the -3 .اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الشركة وأصحاب املصالح -3

company and its stakeholders. 
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ا ال يعرض أي اتخاااذ القرارات وفق النظم األخالقيااة املتعااار  عليهااا وبماا -4

  .فئة من منسوبي الشركة لنهانة

4- Making decisions in accordance with accepted 

ethical laws that do not expose any category of 

company’s associates to insult.  

ااااارون بعااااد املئااااة: االلتزا الثااااالثااااةاملااااادة  ا ا باااااألنظمااااة واللوائح والتعليمااااات  موالعشاا

 والسياسات

Article (123): Compliance with rules, regulations, 

instructions and policies 

يجب على منسوبي الشركة االطالع والتقيد واإلملام باألنظمة واللوائح والتعليمات 

والسياسات الناف ة ذات العالقة بالعمل واملهام املنوطة بهم وتطبيقها دون أي 

دم إجراء أي تعامل باسم الشركة يمكن أن يخالف تجاوز أو مخالفة أو إهمال  وع

 .األنظمة واللوائح والتعليمات أو السياسات املتعلقة بالشركة

The company’s associates must have access to, adhere to, 

and be aware of, the laws, regulations, instructions and 

policies in force relating to their work and tasks and apply 

them without prejudice, breach or negligence, and must not 

conduct any transaction on behalf of the company that may 

violate the company's rules, regulations, instructions or 

policies related to the company. 

Article (124): Report actual or potential violations : اإلبالغ عن املخالفات الفعلية أو املحتملةبعد املئة والعشرون الرابعةاملادة   

يجب على أي من منسوبي الشركة استعمال وسائل التواصل املحددة من قبل 

الشركة في "سياسة اإلبالغ عن املخالفات" واملخصصة لنبالغ عن املخالفات 

املحتملة  والقيام باإلبالغ عن الشكوك التي تراوده حول التعامالت التي الفعلية أو 

تتم من قبل منسوبين آخرين لديهم معلومات داخلية وسرية  وك لب اإلبالغ عن 

حاالت االحتيال أو محاولة االحتيال وأي فقدان ملبالغ أو أوراق تجارية أو أي 

السياسات الخاصة بالشركة   مخالفات محتملة لكنظمة واللوائح والتعليمات أو 

باإلضافة إلى اإلبالغ عن أي تعامالت غير عادية يرى املوظف من وجهة نظره أ ها 

-ال تتوافق مع الوضع املالي ألصحاب املصلحة حيث تضمن الشركة ملقدم البالغ 

شكال األعمال  -بحسن نية التعامل معه بسرية تامة وحمايته من أي  شكل من أإ

 .االنتقامية

Any of the company’s associates must use the 

communication means specified by the company in the 

“Report of violations” that is allocated for reporting actual or 

potential violations, and to report doubts about the 

transactions carried out by other associates who have 

internal and confidential information, as well as reporting 

cases of fraud or attempted fraud and any loss of amounts or 

commercial papers or any potential violations of the rules, 

regulations, instructions or policies of the company, in 

addition to reporting any unusual dealings that the 

employee sees from his point of view that they are not 

compatible with the financial position of the stakeholders as 

the company guarantees the complainant - in good faith - to 

deal with him in strict confidence and protect him from any 

form of reprisals. 

صحاب املصلح بتقديم بالغ بشكل علني أو سري 
 
يجوز ألي من منسوبي الشركة أو أ

عن أي ادعاء يتعلق بممارسات مخالفة من خالل البريد اإللكتروني املحدد 

Any of the company’s associates or stakeholders may submit 

a report publicly or confidentially about any allegation of 
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أو عن طريق االتصال املباشر  (ethic@burujinsurance.com) الستقبال البالغات

بالجهة املسؤولة عن استقبال البالغات على الرقم املباشر:   حيث يمكن تقديم 

  ولكن ُينصح وُيشجع على أن تتم بالغات اإلفصاح 
 
 أو خطيا

 
ه ه االدعاءات شفيها

 
 
 .من خالل خطاب موجه إلى املسؤول مباشرة -كتابيا

violating practices through the email specified for receiving 

reports (ethic@burujinsurance.com) or by directly 

contacting the authority responsible for receiving reports on 

the direct number:   These reports can be provided verbal or 

in writing, but it is recommended and encouraged that 

disclosure reports be made in writing - through a letter 

addressed directly to the officer. 

ااااااةاملادة  ا ا ااااارون الخامساا ا ا اااااالوك بعد املئة والعشاا ا ا : عواقب عدم االلتزام بمبادئ السا

 قيات العملوأخال

Article (125): Consequences of not adhering to the principles 

of conduct and work ethics 

يخضع ول من ينتهب أو يخالف مبادئ السلوك وأخالقيات العمل إلجراءات 

  .تأديبية قد تصل إلى الفصل التأديبي

Anyone who violates the principles of conduct and work 

ethics is subject to disciplinary action, up to disciplinary 

dismissal.  

يتعين على إدارة االلتزام وإدارة املوارد البشرية التحقق من تطبيق سياسة السلوك 

 يفية  ورصد وضبط أيوأخالقيات العمل في الشركة وعلى جميع املستويات الوظ

انتهاوات لها  والتحقيق بها  وإيقاع العقوبات املترتبة على مخالفتها وفق األنظمة 

والتعليمات ذات العالقة  وحسب الئحة تنظيم العمل والجزاءات الخاصة 

 .بالشركة

The Compliance Department and HR Department must 

verify the application of the company to behavior and work 

ethics policy at all positions, monitor and control any 

violations thereof, investigate them, and impose penalties for 

violating them in accordance with the relevant regulations 

and instructions, and according to the company’s articles of 

association and penalties regulations. 

 التبليغ عن أي من منسوبي الشركة املتغاضين 
 
يجب على اإلدارات املعنية أيضا

بشكل متعمد عن اإلبالغ عن أي أفعال أو تعامالت مخالفة لكنظمة واللوائح 

والتعليمات والسياسات ذات العالقة ملحاسبتهم وفق األنظمة والتعليمات ذات 

 العالقة  وحسب الئحة تنظيم العمل والجزاءات الخاصة بالشركةي

The concerned departments must also report any of the 

company’s associates who deliberately neglect to report any 

acts or transactions in violation of the relevant laws, 

regulations, instructions and policies, to hold them 

accountable in accordance with the relevant regulations and 

instructions, and according to the company’s articles of 

association and penalties regulations. 
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 MODULE (8): Annexes املالحق الباب الثامن:

 Annex (1): Request for Amendments تعديالتطلب الحصول على : 1ملحق

 :Amendment requested by التعديل بناء  على طلب من:

 عاسم القسم أو املرج

 نسخة الوثيقة 

Department name or reference: 

 Document copy: 

 :Description of the required amendments وصف التعديالت املطلوبة:

 :Proposed Amendments التعديالت املقترحة:

                مقترح بواسطة: 

 التوقيع: 

Suggested by:  

   Signature:  

  :Reviewed by تم مراجعته بواسطة: 

  :Approved by تم اعتماده بواسطة: 

 تاريخ التنفي : 

 )كما تم تحديده من الجهة املعتمدة( 

Effective date 

(As determined by the certifying authority) 

 توقيع املستلم ووظيفته

 )عند استالم املوافقة( 

Recipient's signature and position:  

(Upon receipt of approval) 

 


