
 

 
 
 

الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني مساهميها الى حضور   تدعو

  ن طريقعحضورياً واجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع األول(  

 وسائل التقنية الحديثة

  مقدمة

تدعو السادة المساهمين للمشاركة و التصويت في الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني أن  مجلس إدارةيسر

مساًء  6:30و المقرر إنعقادها بمشيئة هللا تعالى في تمام الساعة  العامة العادية )االجتماع األول( الجمعية  إجتماع 

بمشيئة   الحديثة التقنية وسائل ن طريقعوحضورياً م 06/2022/ 27هـ الموافق  28/11/1443بتاريخ  اإلثنينيوم 

 علماً بأنه سيتم تطبيق اإلجراءات االحترازية و الوقائية الصادرة من الجهات المختصة. ، هللا تعالى

و  جدة  بمدينة )قاعة أ( بفندق سنترو شاهين روتاناسيتم عقد إجتماع الجمعية   العامة الجمعية انعقاد مكان و مدينة

 .ستخدام منظومة تداوالتيإمن خالل 

    مقر االجتماعبرابط 

6https://goo.gl/maps/dYTtbwdNwh71n8Yb 

 م 2022/ 60/ 27الموافق   العامة الجمعية انعقاد تاريخ

 03:18    وقت انعقاد الجمعية العامة

 جلسة بنهاية االيداع مركز لدى الشركة مساهمي  سجل  في المقيدين المساهمين مساهم منيحق لكل   حق الحضور

 . واللوائح االنظمة حضور إجتماع الجمعية وبحسب العامة الجمعية اجتماع تسبق التي التداول

 الجمعية النعقاد الالزم النصاب

ً  العامة الجمعيةيكون اجتماع  األقل. وإذا لم    على الشركة  مال يمثلون ربع رأس مساهمون حضره إذا العادية صحيحا

يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا اإلجتماع، سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة إلنعقاد 

ً  الثاني االجتماع اإلجتماع األول، و يكون  فيه.  الممثلة األسهم عدد كان أياً  صحيحا

  الجمعية أعمال جدول

 . م 31/12/2021التصويت على ما ورد في تقرير مجلس اإلدارة عن الفترة المنتهية في  أوالً:

 

 م. 31/12/2021عن العام المالي  الشركة حسابات يالتصويت على تقرير مراجع ثانياً:

 

 م. 31/12/2021التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في  ثالثاً:

 

https://goo.gl/maps/dYTtbwdNwh71n8Yb


 

 
 
 

التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة، وذلك    رابعاً:

م، والربع األول من 2022لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 

 .مم، وتحديد أتعابه2023عام 

 

و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و  )مجموعة الدباغ(التصويت على األعمال و العقود التي سوف تتم مع  خامساً: 

مصلحه مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة   األستاذ / جمال بن عبد هللا الدباغ حيث أن لرئيس مجلس اإلدارة 

م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة  2021في  و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعامالت التي حدثت

 )مرفق( .لاير و ال توجد شروط تفضيليه لهذه العقود 10.743.000

 

و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و  )مجموعة روالكو(التصويت على األعمال والعقود التي سوف تتم مع  سادساً:

مصلحه مباشرة فيها بإعتباره مالك  األستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمانمجلس اإلدارة نائب رئيس حيث أن ل

م كانت عبارة عن أقساط تأمين 2021لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعامالت التي حدثت في 

 )مرفق( . و ال توجد شروط تفضيليه لهذه العقودلاير  105.000مكتتبة 

 

و المتمثله في أقساط   (شركة رغف لخدمات االعاشة)التصويت على األعمال والعقود التي سوف تتم مع  سابعاً:

مصلحه مباشرة فيها بإعتباره   ماجد بن ضياءالدين كريماألستاذ / تأمين مكتتبه و حيث أن لعضو مجلس اإلدارة 

م كانت عبارة عن أقساط  2021و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعامالت التي حدثت في   شركةالمالك لهذه 

 )مرفق(  .لاير و ال توجد شروط تفضيليه لهذه العقود 21.000تأمين مكتتبة 

 

   م.31/12/2021المالي المنتهي في  عامللالتصويت على إبراء ذمم أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم  ثامناً:

 

نمائة ألف لاير مكافأة أعضاء مجلس االدارة ا( مليون وثم1.800.000التصويت على صرف مبلغ وقدره )تاسعاً: 

    م.12/2021/ 31المالي المنتهي في عام العن 

 

 مرفق  نموذج التوكيل

 التصويت االلكتروني 

  تداوالتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعةالمسجلين في خدمات  بإمكان المساهمين

وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون  م 23/06/2022هـ الموافق 11/1443/ 24( الخميسصباحاً( يوم )10)

 :التسجيل والتصويت في خدمات تداوالتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي

www.tadawulaty.com.sa  

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tadawulaty.com.sa%2F&data=04%7C01%7C%7Cdad449bcbcb84ddb39c408d9fcedbb57%7C2b0e02e0e6fe433091801b0423500dea%7C1%7C0%7C637818920248492141%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DUph50gy4mC3%2FaGbLpTB7WmZA6E%2B5m2kMN7VkunGUlw%3D&reserved=0


 

 
 
 

 احقية تسجيل الحضور والتصويت

احقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود 

 .الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز االصوات

 التواصل  طريقة

ــار بخصـــوص بنود الجمعية وجود حال  في ــتفسـ ــل نأمل اسـ ــاهمين  عالقات  إدارة  مع  التواصـ   رقم عبر الهاتف المسـ

 .dalfadli@ggi-sa.com بريد الكترونيال أو 8986تحويلة  920001862
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 نموذج التوكيل 
 

 هـ 1443  /       /        تاريخ تحرير التوكيل:

ــــق: ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ  م  2022  /     /          املوافــ

 

 املوقرين                                                  السادة/ الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 السالم عليكم و رحمة هللا وبركاته...

 

ل الرباعي(
ّ
 .أنا املساهم / ..........................................................................................)اسم املوك

هوية شخصية )رقم / رقم اإلقامة / جواز السفر لغير السعوديين( )........................(، صادرة من  )...................................الجنيسة(، بموجب 

لة(  )......................(بصفتي )الشخصية( أو )مفوض بالتوقيع عن مدير /رئيس مجلس إدارة شركة .....................................
ّ
.... )اسم الشركة املوك

 من أسهم الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية م ومالك/ة
ً
درجة(  ألسهم عددها )....................................(سهما

 لنص املادة رقم )09/02/1431( وتاريخ 4030196620املسجلة في السجل التجاري في جدة برقم )
ً
إنني  ( من نظام الشركة األساس، ف25هـ، واستنادا

واز السفر لغير السعوديين( بهذا أوكل ...................................................... )اسم الوكيل الرباعي( بموجب هوية شخصية )رقم / أو اإلقامة أو ج

من مساء يوم اإلثنين بتاريخ   6:30اعة )...........................( لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في تمام الس

م ، وذلك بمقر بفندق سنترو شاهين روتانا  )قاعة أ( ، وقد وكلته بالتصويت نيابة 27/06/2022هـ )حسب تقويم أم القرى( املوافق 28/11/1443

 عني على  عني على املواضيع املدرجة في جدول األعمال و غيرها من املواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة ا
ً
لعادية للتصويت عليها، والتوقيع نيابة

 .  كافة القرارات و املستندات املتعلقة بهذه اإلجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري املفعول لهذا اإلجتماع أو أي إجتماع الحق يؤجل إليه

ع التوكيل: 
ّ
 ................................... ............................................................... اسم موق

ع التوكيل:
ّ
 ..................................................................................................  صفة موق

ع التوكيل )أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغير السعوديين(: .......................
ّ
 ............................... رقم السجل املدني ملوق

 توقيع املوِكل:                  ............................................................ 

 

 )يجب ختم التوكيل بالختم الرسمي في حال كان املساهم شخصية اعتبارية(. 

 )تصديق الغرفة التجارية(


