
 

الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني مساھمیھا الى حضور   تدعو
 وسائل التقنیة الحدیثة  عبر  اجتماع الجمعیة العامة العادیة (االجتماع األول)

  مقدمة

دعو السادة المساھمین للمشاركة و التصویت في یالشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني أن  مجلس إدارةیسر

مساًء   ٦:۳۰و المقرر إنعقادھا بمشیئة هللا تعالى في تمام الساعة الجمعیة العامة العادیة (االجتماع األول)  إجتماع

 .بمشیئة هللا تعالى الحدیثة التقنیة وسائل عبرم ۰۲/۲۰۲۳/ ۱۳ھـ الموافق  ۲۲/۰۷/۱٤٤٤یوم اإلثنین بتاریخ 

 الحدیثة.  التقنیة عبر وسائل -جدة  مدینة، الرئیسي الشركة  مقر  العامة الجمعیة انعقاد مكان و مدینة

 www.tadawulaty.com.sa     مقر االجتماعبرابط 

    م ۱۳/۲۰/۳۲۰۲الموافق   ھـ۲۲/۰۷/۱٤٤٤    العامة الجمعیة انعقاد تاریخ

 ۳۰:۱۸    وقت انعقاد الجمعیة العامة

 جلسة بنھایة االیداع مركز لدى الشركة مساھمي  سجل  في المقیدین المساھمین یحق لكل مساھم من  حق الحضور
 . واللوائح االنظمة حضور إجتماع الجمعیة وبحسب العامة الجمعیة اجتماع تسبق التي التداول

 الجمعیة النعقاد الالزم النصاب

ً  العامة الجمعیةیكون اجتماع  األقل. وإذا لم    على الشركة  مال یمثلون ربع رأس مساھمون حضره إذا العادیة صحیحا
االجتماع الثاني بعد ساعة من انتھاء المدة المحددة إلنعقاد یتوفر النصاب الالزم لعقد ھذا اإلجتماع، سیتم عقد 

ً  الثاني االجتماع اإلجتماع األول، و یكون ً  صحیحا  فیھ.  الممثلة األسھم عدد كان أیا

  الجمعیة أعمال جدول

من خارج عضو  –الدكتور / عبدالرؤوف بن سلیمان باناجھ التصویت على قرار مجلس اإلدارة بتعیین ( أوالً:
م وحتى نھایة فترة عمل اللجنة الحالیة بتاریخ  ۲۰۲۲-۱۲-۲۸) عضواً في لجنة المراجعة ابتداًء من تاریخ المجلس

ن خارج عضو م  –األستاذ / جودت بن موسى الحلبي م وذلك بدالً من عضو اللجنة السابق (۲۰۲٥-۱۰-۰٤
م، ویأتي ھذا التعیین وفقاً لالئحة عمل لجنة  ۲۰۲۲- ۱۲-۲۸یسري التعیین ابتداًء من تاریخ  ) على أنالمجلس

 المراجعة. (مرفق السیرة الذاتیة) 
 

) مقاعد لیصبح عدد أعضاء لجنة  ٤) إلى (۳التصویت على زیادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من ( ثانیاً:
) عضواً في لجنة المراجعة  عضو مستقل – الدكتور / أحمد بن سراج خوقیر) أعضاء، وذلك بتعیین (٤المراجعة (

م. (مرفق السیرة  ۲۰۲٥-۰٤-۱۰ابتداًء من تاریخ موافقة الجمعیة وحتى نھایة فترة عمل اللجنة الحالیة بتاریخ 
 الذاتیة)  

 . (مرفق)حوكمة الشركةالتصویت على تعدیل الئحة  ثالثاً:

http://www.tadawulaty.com.sa/


 

 
 . (مرفق)عمل لجنة المراجعة ئحةالتصویت على تعدیل ال رابعاً:

 
 (مرفق)  عمل لجنة الترشیحات و المكافأتالتصویت على تعدیل الئحة  خامساً:

 
 (مرفق) عمل لجنة إدارة المخاطرالتصویت على تعدیل الئحة  سادساً: 

 
 . (مرفق) التعویضات و المكافأت ألعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفیذیة التصویت على تعدیل سیاسة سابعاً: 

 
 مرفق  نموذج التوكیل

 التصویت االلكتروني 

    المسجلین في خدمات تداوالتي التصویت إلكترونیاً عن بعد على بنود الجمعیة بدءاً من الساعة بإمكان المساھمین
وحتى نھایة وقت انعقاد الجمعیة، وسیكون  م ۰۹/۰۲/۲۰۲۳ھـ الموافق ۱۸/۰۷/۱٤٤٤) الخمیسصباحاً) یوم ( ۱(

 :التسجیل والتصویت في خدمات تداوالتي متاحاً ومجاناً لجمیع المساھمین باستخدام الرابط التالي
www.tadawulaty.com.sa  

 احقیة تسجیل الحضور والتصویت

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

 التواصل  طریقة

ــار بخصـــوص بنود الجمعیة وجود حال  في ــتفسـ ــاھمین  عالقات  إدارة  مع  التواصـــل نأمل اسـ   رقم عبر الھاتف المسـ
 .dalfadli@ggi-sa.com برید الكترونيال أو ۸۹۸٦تحویلة  ۹۲۰۰۰۱۸٦۲
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mailto:dalfadli@ggi-sa.com


 

 نموذج توكیل 
 

 السادة المساھمین الكرام.. 

 السالم علیكم و رحمة هللا و بركاتھ و بعد،

ــد  ــاء بعق ــیتم اإلكتف ــث س ــاح حی ــر مت ــل غی ــوذج التوكی ــائل نم ــر وس ــة عب ــة العادی ــة العام الجمعی

 .التقنیة الحدیثة

ــي ــال وف ــود  ح ــار وج ــل استفس ــل نأم ــع التواص ــات  إدارة م ــائل  عالق ــالل وس ــن خ ــاھمین م المس

 التواصل اآلتیھ:

 dalfadli@ggi-sa.com: برید الكترونيال 

 )۸۹۸٦(تحویلة  ۹۲۰۰۰۱۸٦۲ رقم: ھاتفال
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