
 

 

مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية  الشركة السعودية إلعادة التأمين "إعادة"تدعو العنوان : 

 العامة الغير عادية )االجتماع األول(

باستخدام فقط  لحديثةعن طريق وسائل التقنية ا غير العاديةدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة  الشركة السعودية إلعادة التأمين "إعادة"يسر مجلس إدارة 

م،10/05/2020هـ الموافق 17/90/1441 االحدمساء يوم  العاشرةبمشيئة هللا تعالى في تمام الساعة المقررو منظومة تداوالتي . 

عليق عقدها حضورياً حتى اشعار وبناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي باالكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وت

من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العالقة  رصاً على سالمة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود واالجراءات الوقائية و االحترازيةآخر. وذلك ح

عودية في اتخاذ التدابير الوقائية ، وامتدادا للجهود المتواصلة التي نبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية الس (COVID-19) للتصدي لفيروس كورونا الجديد

  الالزمة لمنع انتشاره.

 مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة

 المركز الرئيسي للشركة

الطريق الدائري الشمالي 4130  

. المملكة العربية السعودية 13313حي الوادي . الرياض   

 رابط الموقع: 

https://goo.gl/maps/fxAuwu9fF1Xz4Wk88 

 التصويت االلكتروني

م 2020 /6/5هـ الموافق 13/09/1441 االربعاءيوم  صباح بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة على بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداوالتي التصويت

 www.tadawulaty.com.sa :ي همين باستخدام الرابط التال، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداوالتي متاحاً ومجاناً لجميع المسا الجمعية انتهاء عقدوحتى 

 تاريخ انعقاد الجمعية  

17-09-1441 10-05-2020الموافق   /   

 وقت انعقاد الجمعية 

22::00 

 احقية تسجيل الحضور والتصويت

اللكتروني لحضور ا جيالكما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تس
علماً بأن أحقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و . .وبحسب األنظمة واللوائح في اجتماع الجمعية باستخدام منظومة تداوالتي والتصويت

 .أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز األصوات
 النصاب الالزم النعقاد الجمعية

% من رأس المال فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول يعقد االجتماع 50يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل  

.% من رأس المال على األقل 25ساهمين يمثل الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة إلنعقاد االجتماع األول إذا حضره عدد من الم  

 طريقة التواصل

، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد اإللكتروني الخاص 181تحويله  0115102000المساهمين عبر الهاتف رقم  عالقاتلالستفسار يرجى التواصل مع ادارة 
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 جدول أعمال الجمعية

 

 م. 31/12/2019التصويت على تقرير مجلـس اإلدارة عـن السنة المالية المنتهية في .1

 م. 31/12/2019التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في .2

 م 31/12/2019السنة المالية المنتهية في التصويت على القوائـم المالية للشركة عن .3

 م . 31/12/2019التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلـس اإلدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خالل السنة المالية المنتهية في .4

لك لفحص ومراجعة التصويت على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة لمراجعة وذ.5

م وتحديد أتعابهم.  2021م والربع األول من عام  2020وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع و السنوية من العام المالي 

 )مرفق(.

لتقديم خدمات استشارية التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ جين لوك قيرقين لمدة عام .6

م بلغت 2019في مجال إعادة التأمين والتي لعضو مجلس إدارة الشركة / جين لوك قيرقين ، مصلحة مباشرة فيها، علماً بأن قيمة العقد لعام 

 )مرفق(والتجديد بها لعام قادم  دون شروط تفضيليةلاير  وذلك ب 150,322

ين الشركة و شركة آشمور لالستثمار السعودية والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ هشام بن التصويت على األعمال والعقود التي ستتم ب.7

عبدالملك آل الشيخ ، مصلحة غير مباشرة فيها لعضويته في مجلس إدارتها ، وهي عبارة عن اشتراك بصندوق استثمار مرابحة عام علماً 

 )مرفق( ك بدون شروط تفضيليةلاير وذل 147,000م تقدر بـ  2019بأن قيمة الرسوم لعام 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة التأمين اإلسالمية )األردن( لمدة عام والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ .8

 ً بأن قيمة التعامالت  أحمد محمد صباغ ، مصلحة غير مباشرة فيها  لعضويته في مجلس إدارتها  ، وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين علما

 )مرفق( لاير وذلك بدون شروط تفضيلية.  3,562,339م تقدر ب  2019لعام 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إسكان للتأمين )مصر( لمدة عام والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ همام .9

م  2019اشرة ، وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين ، علماً بأن قيمة التعامالت لعام محمد همام بدر، كرئيس مجلس إدارتها مصلحة غير مب

 )مرفق( لاير وذلك بدون شروط تفضيلية. 266,918تقدر ب 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة مامدا إلعادة التأمين )المغرب(  لمدة عام والتي لعضو مجلس اإلدارة .10

ذ/ جين لوك قيرقين، كنائب للرئيس التنفيذي مصلحة غير مباشرة ، وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين ، علماً بأن قيمة التعامالت األستا

 )مرفق( لاير وذلك بدون شروط تفضيلية.161,139م تقدر بـ   2019خالل العام 
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 Probitasالمملوكة  لشركة   .Probitas Corporate Capital Ltdالتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة .11

Holding (UK)  Ltd.   والتي فيها مصلحة غير مباشرة لكل من رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ هشام بن عبدالملك آل الشيخ، والعضو

يرقين لعضويتهم في مجلس إدارة المنتدب والرئيس التنفيذي االستاذ/ فهد عبدالرحمن الحصني و وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ جين لوك ق

تقدر بـ   2019، وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين علما بإن قيمة التعامالت خالل  .Probitas Holding (Bermuda) Ltdالشركة األم 

 )مرفق( لاير وذلك بدون شروط تفضيلية. 76,491,201

 .م2019 /31/12( لاير مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في   1,140,000التصويت على صرف مبلغ ) .12

 (. )مرفق(الدعوة للجمعيات( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )الثالثونالتصويت على تعديل المادة ) .13

 (. )مرفق(المجلسالمركز الشاغر في ( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )المادة السابعةالتصويت على تعديل المادة ) .14

 التصويت على قواعد إختيار أعضاء لجنة إدارة المخاطر ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة. )مرفق(.15

 الفنية ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة. )مرفق( التصويت على قواعد إختيار أعضاء اللجنة.16

( ومدتها ثالث سنوات تنتهي في م 11/05/2020من تاريخ ) على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة القادمة التي تبدأالتصويت  .17

 . )مرفق السير الذاتية(م10/05/2023 تاريخ 
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