
 

 1 من 1 صفحة

 
 ْتشب العربية للتأمين التعاوني شركة ( لمساهمي االول)االجتماع  العاديةغير العامة اجتماع الجمعية  رمحض

 م 70/1202/ 41هـ الموافق 21/1442/ 40 االربعاءالمنعقد يوم  
 

ًً(االولعًً)االجتمًاًًالعاديةغيرًًالعامةًًاجتماعًالجمعيةًًًًًعلىًدعوةًمجلسًاإلدارةًالموجهةًلمساهميًالشركةًلحضورءاً بنا
الماليةًالسعوديةً"والذيًتمًإعالنهاًبموقعًً ًوًًم23/06/2021هـًالموافق13/11/1442ًًًً بتاريخًً"تداوًلالسوقً ًاً دعم،ً

كوروناًًل لفيروسً للتصديً العالقةً وذاتً المختصةً الصحيةً الجهاتً قبلً منً واالحترازيةً الوقائيةً واإلجراءاتً لجهودً
التيًتبذلهاًكافةًالجهاتًالحكوميةًفيًالمملكةًالعربيةًالسعوديةًفيًًًةاصلوامتدادا ًللجهودًالمتًو(COVID-19ًً)المستجدًً

ًً.رًالوقائيةًالالزمةًلمنعًانتشارهاتخاذًالتدابي
ً
ًًًً(االول)االجتماعًًانعقدًًًًوعليهً تمــام التقنيةًالحديثةً)مرئيًًًً(ًمساءً 06:30الساعةً)فيً ًًصوتي(ًًوعنًطريقًوسائلً

ًً:أعضاءًمجلسًاإلدارةًالتاليةًوبحضورًمجلسًاإلدارةًرئيسًنبيلًبنًيوسفًجوخدارًً/المهندسًبرئاسة
ًً

ً-رئيسًمجلسًاإلدارة-المهندس/ًنبيلًبنًيوسفًجوخدارًً-1
ً-نائبًرئيسًمجلسًاإلدارة-األستاذ/ًستيفنًبراينًديكسونًً-2
ًاألستاذ/ًعبدالعزيزًبنًعبدالكريمًالخريجًيً-3
ًاألستاذ/ًمحمدًبنًعبدالكريمًالخريجًيً-4
ًلًأسوفيسيرجًميًشً/األستاًذً-5
ًاألستاذ/ًجايلزًريتشاردًواردً-6
ًاألستاذ/ًكريستينًريموندًمونيًسً-7
 األستاذ/ًوهدانًبنًسليمانًالقاضًيً-8
ًالمهندس/ًهشامًبنًعبدالرحمنًالخريجًيً-9
ً 
ً:صوتيً(ًًوعنًطريقًوسائلًالتقنيةًالحديثةً)مرئيًسوقًالماليةًالممثلًهيئةًًحضرًو
ًًعبدالحكيمًالسليمانً.األستاذً/ًً
ً
ً
ً



 

 6 نم 2 صفحة
 

بالترحيبًبالسادةًالحضورًوأعلنًًً(ًمساءً 06:30الساعةً)فيًتمــامًًافتتحًرئيسًالجمعيةً)االجتماعًاألول(ًًًو
عنًانعقادًالجمعيةًلتجاوزًنسبةًحضورًالمساهمينًالنصابًالقانونيًلبدءًاالجتماعًاألولًللجمعيةًالعامةًً

 حيثًكانتًبياناتًالحضورًمنًالمساهمينًكالتاليً:ًًالعاديةغيرً
ً

 النسبًة عددًاألسهًم المساهميًنًعدًد 
 ً%65.11 98ً,18213,022 التصويتًاإللكترونيً)عنًبعدً(

ًًالنظامًاألساسيًللشركة.ًوظامًالشركاتًلنطبقا ًًانعقادًالجمعيةًصحيحاً ًوبذلكًيكوًن

 

ًً تعيينًًوأقترح الجمعيةً اليوسفًً/األستاًذرئيسً ًًًًشهدً للجمعية، لجنةًمراجعةًسكرتيرا ً اختيارًأعضاءً تمً كماً
ً.نًمزهررًاكمًاألستاذ/ًوًشهد اليوسف /ًةاألستاًذفرزًاألصواتًوالمكونةًمنًًو

ً

,ًعلــىًالســادةًالمســاهمينًالعاديــةغيــرًًبقــراءةًجــدولًأعمــالًالجمعيــةًالعامــةالجمعيــةًًةســكرتيًرًًتقامــبعــدًذلــكً
لىًالمجلـسًحسـبًجـدولًعنًفتحًبابًالمناقشةًللمساهمينًوتوجيهًأسئلتهمًإالجمعيةًرئيسًوعقبًذلكًأعلنًً

ً،ًوجاءتًاالسئلةًعلىًالنحوًالتاليً:ًاألعمال

 ً؟األسهًمبعةًلتوزيعًالمًتًجيةتًياالستراماهي  :1س
ًًًً:1ج طريقًمنحًسهمًمجانيًعنًكلًسهمينًً%ًوذلكًعن50ًًًًمالًالشركةًبزيادةًمقدارهارفعًرأسًًسيتم

ًهمًالمساهمً.يملك
ً

ًً؟جديدًللسهممتىًيتمًاحتسابًسعرًًدةًرأسًالماللتصويتًعلىًبندًزيابعدًاً:2س
فقةًالجمعيةًعلىًالبندًوذلكًيعتمدًعلىًاحتسابًسعرًالسهمًالجديدًبعدًثانيًيومًتداولًمنًمواًًسيتم:2ج

ً.ةًوتداولوقًالماليفقًمعًاألنظمةًالمعمولًبهاًفيًهيئةًالسوذلكًبالتواًقًآنذاكالسهمًبالسًوًوأداءًسعر
ً
ً
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ًوهلًلهًعالقةًباندماجًاوًاستحواذ؟ًشركةماهوًسببًرفعًرأسًمالًالً:3س
الًً:3ج المرفعًرأسًمالً المالئةً والقوانينشركةًلزيادةً للشركةًوتوافقا ًمعًاألنظمةً آخرًيوجدًسببًًًًوالًًاليةً

ًحاليا .كاالندماجًاوًاالستحواذً
ً

ًحقًالمنحةً؟ستبعدًالجمعيةًهلًاًأييسًتمًبيعًاسهميًبنهايةًجلسةًتداولًيومًالخمفيًحالً:4س
المقيدينًفيًسجلًمساهميًالشركةًلدىًشركةًمركزًًلمساهمينًالمستحقينًهمًالمقيدينًًنًا،ًحيثًامًًنًع:4ج

ًيومًانعقادًالجمعيةًالعامةًالغيرًعاديةً.ًإيداعًاألوراقًالماليةً)مركزًاإليداع(
ً
ً

بفحصًومراجعةًمحضرًفرزًاالصواتً)نتائجًالتصويت(ًًًًبعدًذلكًقامًعضواًلجنةًمراجعةًوفرزًاألصواًت
ائجًًالنًتشركةًمركزًإيداعًاألوراقًالمالية(ًوقامًسكرتيرًالجمعيةًبقراءةًنتائجًالتصويتًوكانتًً)المستلمًمنًً

 ً:كالتالي

 
 

 بنود الجمعية 

 ممتنعون  غير الموافقون  الموافقون  ص البند ن
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 بنود الجمعية 

 ممتنعون  غير الموافقون  الموافقون  ص البند ن

 األول  البند 

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بشأن زيادة رأس  

لمساهمي   مجانية  أسهم  منح  طريق  عن  الشركة  مال 

 الشركة وفقاً لما يلي: 

 

الشركة من    - مال  لاير    200,000,000زيادة رأس 

إلى   ما   300,000,000سعودي  هو  و  سعودي  لاير 

قدرها   زيادة  (سهم  50يمثل  بمنح  وذلك  مجاني  %، 

واحد مقابل كل سهمين) حيث ان القيمة األسمية للسهم 

أسهم   10هي  الواحد   ترتفع  وبذلك  سعودي،  لاير 

مليون سهم ،على    30مليون سهم إلى    20الشركة من  

المال بتحويل  المقترحة في رأس  أن يتم تغطية الزيادة 

لاير من األرباح المبقاة كما في   100,000,000لغ  مب

تقوية 2020/ 12/ 31 إلى  التوصية  هذه  وتهدف  م، 

األعما في  والتوسع  النمو  معدالت  والتي وتدعيم  ل 

 بدورها ستدعم المالءة المالية للشركة.

أحقية   - تاريخ  سيكون  البند،  على  الموافقة  حال  في 

ا لمساهمي  المنحة  لألسأسهم  المالكين  يوم  لشركة  هم 

سجل  في  المقيدين  العادية  غير  العامة  الجمعية  انعقاد 

األوراق  إيداع  مركز  شركة  لدى  الشركة  مساهمي 

يلي   تداول  يوم  ثاني  نهاية  في  اإليداع(  )مركز  المالية 

أسهم، سيتم  االستحقاق. وفي حالة وجود كسور  تاريخ 

، وتباع  تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة األسهم

السوق، األسهم    بسعر  حملة  على  قيمتها  توزع  ثم 

ال   مدة  خالل  حصته،  حسب  كل  للمنحة  المستحقين 

يوماً من تاريخ تحديد األسهم المستحقة لكل   30تتجاوز 

 مساهم.

األساس   - الشركة  نظام  من  )الثامنة(  المادة  تعديل 

 والمتعلقة برأس المال.

 

12,994,661 
99.79 % 

100 
0.00 % 

27,421 
0.21 % 
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 بنود الجمعية 

 ممتنعون  غير الموافقون  الموافقون  ص البند ن

 يالثان البند

م( ومدتها ثالث 2021/ 07/ 24التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ) 

 م.25/07/2024سنوات، حيث تنتهي بتاريخ  

 

 
 

 عدد األسهم  النسبة  سماء األعضاء المرشحين أ م

 1,533,095 % 11.77 ستيفن براين ديكسون 1

 1,532,116 % 11.77 يليب أوسوفسيرج ميشيل ف 2

 1,506,164 % 11.57 جايلز ريتشارد وارد  3

 1,505,105 % 11.56 كريستيان ريموند هنري مونيس 4

 1,323,178 % 10.16 هشام بن عبدالرحمن الخريجي  5

 1,295,011 % 9.94 عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي 6

 1,291,175 % 9.92 ريم الخريجي محمد بن عبدالك 7

 1,227,002 % 9.42 وهدان بن سليمان القاضي  8

 1,208,187 % 9.28 نبيل يوسف جميل جوخدار 9

 30,458 % 0.23 عبداإلله صالح آل الشيخ  10

 28,603 % 0.22 خالد عبدالرحمن الخضيري  11

 22,976 % 0.18 ثامر مسفر الوادعي  12

 13,991 % 0.11 نيزيمجتبى نادر الخ 13

 8,540 % 0.07 نائل سمير فايز 14

 4,370 % 0.03 خالد محمد الحجاج  15

 3,456 % 0.03 فايز عبدهللا الزايدي  16

 810 % 0.01 سلطان محمد قرامش  17

 0 % 0.00 عبدالوهاب مصعب أبوكويك 18

 487,943.00 % 3.75 الممتنعين 
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 بنود الجمعية 

 ممتنعون  غير الموافقون  الموافقون  ص البند ن

 الثالث  البند 

ت على  المراجعة  التصويت  لجنة  مهامها  شكيل  وتحديد 

الجديدة  للدورة  أعضائها  ومكافآت  عملها  وضوابط 

  ) تاريخ  من  انتهاء  2021/ 07/ 24ابتداًء  وحتى  م) 

تاريخ(   في  أن  2024/ 07/ 25الدورة  علماً  م 

 المرشحين هم: 

 األستاذ/عبدهللا خلف اليوسف  -   

 األستاذ/هشام عبدالرحمن الخريجي -   

 دهللا صالح باخريبةاألستاذ/عب -   
 

12,849,070 
98.67 % 

95,028 
0.73 % 

78,084 
0.60 % 

 

ًً العامة الجمعيةً أعمالً جدولً علىً الجمعيةً اجتماعً قرارً يكونً ًًوبذلكً ًًًًالعاديةغير الموافقة بأغلبيةًًهيً
ًً.كافةًبنودًجدولًاألعمالعلىًاألصواتً

ً
جلسًإدارةًالشركةًرئيسًالجمعيةًبإسمًميثًقدمًًحًًمساءً (07:07ًً)الساعةًًًًتمامًًفًيذاًوقدًانتهىًاالجتماعًًه

ًوكافةًمنسوبيهاًالشكرًلجميعًالحاضرينًوالمشاركةًالفعالةًفيًهذاًاالجتماعً.

 

 ق،،،وهللا الموفـــــــــــــــ
 

 رئيس الجمعية          الجمعية  ةسكرتير 
  يوسفًجوخدارنبيلًبنًًً/المهندسًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً شهدًاليوسفً/ةاألستاًذ

 
ًالتوقيع:ًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًًًًًًًًًًًًًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًًوقيع:التًً
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