:ﻧﺺ ﻣﻮاد اﻟﻨﻈﺎم ا ٔﻻﺳﺎﳼ اﳌﺮاد ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ

ﻧﺺ اﳌﺎدة اﳌﻘﱰح

ﻧﺺ اﳌﺎدة اﳊﺎﱄ

رﰴ اﳌﺎدة

( ﻣﺌﱵ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ر ٔاس ﻣﺎل اﻟﴩﻛﺔ ﻫﻮ
(٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠)  ﻣﻘﺴﻢ إﱃ،ﻣﻠﻴﻮن رايل ﺳﻌﻮدي
(١٠) ﻋﴩﻳﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻟﻘﳰﺔ ﺑﻘﳰﺔ اﲰﻴﺔ
ﻋﴩة رايﻻت ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ وﲨﻴﻌﻬﺎ ٔاﺳﻬﻢ
.ﻋﺎدﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ

( ﻣﺎﻧﺔ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ر ٔاس ﻣﺎل اﻟﴩﻛﺔ ﻫﻮ
(١٠٫٠٠٠٫٠٠٠)  ﻣﻘﺴﻢ إﱃ،ﻣﻠﻴﻮن رايل ﺳﻌﻮدي
(١٠) ﻋﴩة ﻣﻼﻳﲔ ﺳﻬﻢ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻟﻘﳰﺔ ﺑﻘﳰﺔ اﲰﻴﺔ
ﻋﴩة رايﻻت ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ وﲨﻴﻌﻬﺎ ٔاﺳﻬﻢ
.ﻋﺎدﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ
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Proposed amendment of the company’s byby-laws articles:
articles:
Article
No.

Current Article

Proposed Article

8

The capital of the Company shall be
One Hundred Million Saudi Riyals
(SAR 100, 000,000) divided into
(10,000,000)Ten Million registered
shares of equal value of ten Saudi Riyals
(SAR 10) each, all of which are
ordinary cash shares.

The capital of the Company shall be Two
Hundred Million Saudi Riyals
(SAR 200, 000,000) divided into (20,000,000)
Twenty Million registered shares of equal
value of ten Saudi Riyals (SAR 10) each, all
of which are ordinary cash shares.

نموذج التوكيل
تاريخ تحرير التوكيل:
الموافق:

أنا المساھم  ( ................ ) ..........................الجنسية ،بموجب ھوية شخصية رقم
) (........................أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغير السعوديين صادرة من )،(.............
بصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن/مدير/رئيس مجلس إدارة شركة
) (.............................و مالك ألسھم عددھا ) (..................سھما ً من أسھم شركة ْﺗشب
العربية للتأمين التعاوني )مساھمة سعودية( المسجلة في السجل التجاري في  ١٤٣١/٨/٩ھـ
برقم ) ،(٢٠٥١٠٤٣٤٣١و استناداً لنص المادة ) (٢٨من النظام األساس للشركة فإنني بھذا
أوكل ) (..............................لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية
الذي سيعقد في مقر اإلدارة العامة للشركة في مدينة الخبر ،المملكة العربية السعودية في ﺗمام
الساعة السادسة و النصف مساءاً من يوم الخميس بتاريخ ١٤٣٩/١/٢٩ھـ الموافق
٢٠١٧/١٠/١٩م.
و قد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول األعمال و غيرھا من
المواضيع التي قد ﺗطرحھا الجمعية العامة للتصويت عليھا ،والتوقيع نيابةً عني على كافة
القرارات و المستندات المتعلقة بھذه االجتماعات ،و يعتبر ھذا التوكيل ساري المفعول لھذا
االجتماع أو أي اجتماع الحق يؤجل إليه.
اسم موقع التوكيل:
صفة موقع التوكيل:
رقم السجل المدني لموقع التوكيل:
)أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغير السعوديين(
توقيع الموكل:
)باإلضافة للختم الرسمي إذا كان مالك األسھم شخصا ً معنويا(ً

