
 

عن طریق وسائل التقنیة  االجتماع االول)(العادیة مساھمیھا إلى حضور اجتماع الجمعیة العامة الشركة السعودیة إلعادة التأمین "إعادة" تدعو 
 الحدیثة

 

(االجتماع األول العادیة   اجتماع الجمعیة العامةالكرام لحضور  أن یدعو السادة المساھمین "إعادة" الشركة السعودیة إلعادة التأمینیسر مجلس إدارة 
 والمقرر )،www.tadawulaty.com.saعبر الرابط التالي: ( باستخدام منظومة تداوالتي لحدیثةعن طریق وسائل التقنیة اوالثاني بعد ساعة ) 

وذلك ضمن دعم الجھود  04/05/2021ھـ الموافق 22/09/1442الساعة التاسعة والنصف من یوم الثالثاء بمشیئة هللا تعالى في تمام إنعقادھا 
) وامتدادا للجھود COVID-19واإلجراءات الوقائیة واالحترازیة من قبل الجھات الصحیة المختصة وذات العالقة للتصدي لفیروس كورونا الجدید (

 كومیة في المملكة العربیة السعودیة في اتخاذ التدابیر الوقائیة االزمة لمنع انتشاره .المتواصلة التي تبذلھا كافة الجھات الح

. المملكة العربیة السعودیة 13313حي الوادي . الریاض  الطریق الدائري الشمالي 4130: مدینة و مكان انعقاد الجمعیة العامة  

   www.tadawulaty.com.sa: رابط بمقر االجتماع

 :تاریخ انعقاد الجمعیة

 .،04/05/2021  /ھـ 22/09/1442الموافق : 

  :وقت انعقاد الجمعیة

21:30 

:الحضور حق   

التداول التي تسبق اجتماع الجمعیة العامة حضور یحق لكل مساھم من المساھمین المقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى مركز اإلیداع بنھایة جلسة 
 اجتماع الجمعیة وبحسب األنظمة واللوائح

:لنصاب الالزم النعقاد الجمعیةا  

% من رأس المال فإذا لم یتوفر ھذا النصاب في االجتماع األول یعقد االجتماع 25یشترط لصحة إنعقاد ھذه الجمعیة حضور عدد من المساھمین یمثل 
 .یكون االجتماع الثاني صحیحاً أیا كان عدد األسھم الممثلة فیھوالثاني بعد ساعة من إنتھاء المدة المحددة إلنعقاد االجتماع األول 

 :جدول أعمال الجمعیة

 م.2020دیسمبر  31م المالي المنتھي في التصویت على تقریر مجلـس اإلدارة عـن العا .1
 م2020دیسمبر  31التصویت على تقریر مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتھي في  .2
 م2020دیسمبر  31العام المالي المنتھي في  التصویت على القوائـم المالیة للشركة عن .3
 م2020دیسمبر  31المنتھي في التصویت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي  .4
حسابات الشركة من بین المرشحین بناء على توصیة لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقیق القوائم  يالتصویت على تعیین مراجع .5

 م، وتحدید أتعابھ.2022م، والربع األول لعام 2021المالیة للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 
األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وشركة "بروبیتاز كوربرت كابتال" , والتي فیھا مصلحة غیر مباشرة لكل من رئیس  التصویت على .6

مجلس اإلدارة األستاذ/ ھشام بن عبدالملك آل الشیخ، والعضو المنتدب والرئیس التنفیذي األستاذ/ فھد عبدالرحمن الحصني ، وعضو مجلس 
وك قیرقین لعضویتھم في مجلس إدارة شركة "بروبیتاز برمودا القابضة" المالكة لشركة "بروبیتاز كوربرت كابتال". اإلدارة األستاذ/ جین ل

كما توجد لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ جین لوك قیرقین مصلحة غیر مباشرة لعضویتھ في مجلس إدارة شركة "بروبیتاز كوربرت 
لایر وذلك بدون شروط  161,168,533تقدر بمبلغ 2020ما بإن قیمة التعامالت خالل كابتال" وھي عبارة عن عقود إعادة تأمین عل

 ( مرفق) .تفضیلیة
التصویت على األعمال والعقود التي تمت بین الشركة و شركة آشمور لالستثمار السعودیة والتي لرئیس مجلس اإلدارة األستاذ/ ھشام بن  .7

لعضویتھ في مجلس إدارتھا ، وھي عبارة عن اشتراك بصندوق استثمار مرابحة عام علماً عبدالملك آل الشیخ ، مصلحة غیر مباشرة فیھا 
 ( مرفق) لایر وذلك بدون شروط تفضیلیة 181,602م تقدر بـ  2020بأن قیمة الرسوم لعام 

الشركة / جین لوك والتي لعضو مجلس إدارة ال جي لالستشارات  يجوشركة  تم بین الشركة التصویت على األعمال والعقود التي ست .8
م بلغت 2020علماً بأن قیمة العقد لعام تقدیم خدمات استشاریة في مجال إعادة التأمین وھي عبارة عن قیرقین مصلحة مباشرة فیھا، 

 ( مرفق) .لایر وذلك بدون شروط تفضیلیة  164,773

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


 

التي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ ھمام محمد ھمام التصویت على األعمال والعقود التي تمت بین الشركة وشركة إسكان للتأمین (مصر)  .9
لایر و ، وذلك بدون  1,083,546وھي عبارة عن عقود إعادة تأمین لمدة عام بقیمة  بدر ، مصلحة غیر مباشرة فیھا كرئیس مجلس إدارتھا

 ( مرفق) .شروط تفضیلیة
 .2020 /31/12السنة المالیة المنتھیة في  لایر كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن 1,859,178التصویت على صرف مبلغ  .10

 

  احقیة تسجیل الحضور والتصویت

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

 

:طریقة التواصل  

، كما یمكنكم توجیھ استفساراتكم على البرید 181تحویلھ  0115102000المساھمین عبر الھاتف رقم  عالقاتلالستفسار یرجى التواصل مع ادارة 
  re.com-Invest@saudiاإللكتروني الخاص بإدارة عالقات المساھمین

 

 :التصویت االلكتروني

ھـ الموافق 18/09/1441بإمكان المساھمین المسجلین في خدمات تداوالتي التصویت على بنود الجمعیة ابتداءاً من الساعة العاشرة صباح یوم الجمعة 
 : ابط التاليم وحتى انتھاء عقد الجمعیة ، وسیكون التسجیل والتصویت في خدمات تداوالتي متاحاً ومجاناً لجمیع المساھمین باستخدام الر30/04/2021

www.tadawulaty.com.sa 
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 البند األول
 

 م2020دیسمبر  31التصویت على تقریر مجلـس اإلدارة عـن العام المالي المنتھي في 
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 م2020دیسمبر  31التصویت على تقریر مجلـس اإلدارة عـن العام المالي المنتھي في 
 

 التقریر مرفق في الرابط
www.saudiexchange.sa 
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 الثانيالبند 
 

  م2020دیسمبر  31التصویت على تقریر مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتھي في 
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 البند الثالث 
 

 م2020دیسمبر  31التصویت على القوائـم المالیة للشركة عن العام المالي المنتھي في                  
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 م2020دیسمبر  31التصویت على القوائـم المالیة للشركة عن العام المالي المنتھي في              

 مرفق في الرابط

www.saudiexchange.sa 
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 البند الرابع

 م2020دیسمبر  31التصویت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتھي في 
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 البند الخامس

التصویت على تعیین مراجعي حسابات الشركة من بین المرشحین بناء على توصیة لجنة المراجعة، وذلك لفحص 
ومراجعة وتدقیق القوائم المالیة للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، والربع األول لعام 2022م، 

وتحدید أتعابھ. 
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 السادسالبند 

التصویت على األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وشركة "بروبیتاز كوربرت كابتال" , والتي فیھا مصلحة غیر 
مباشرة لكل من رئیس مجلس اإلدارة األستاذ/ ھشام بن عبدالملك آل الشیخ، والعضو المنتدب والرئیس التنفیذي 
األستاذ/ فھد عبدالرحمن الحصني ، وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ جین لوك قیرقین لعضویتھم في مجلس إدارة 
شركة "بروبیتاز برمودا القابضة" المالكة لشركة "بروبیتاز كوربرت كابتال". كما توجد لعضو مجلس اإلدارة 

األستاذ/ جین لوك قیرقین مصلحة غیر مباشرة لعضویتھ في مجلس إدارة شركة "بروبیتاز كوربرت كابتال" وھي 
عبارة عن عقود إعادة تأمین علما بإن قیمة التعامالت خالل 2020 تقدر بمبلغ161,168,533 لایر وذلك بدون شروط 

تفضیلیة. (مرفق)
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 البند السابع

التصویت على األعمال والعقود التي تمت بین الشركة و شركة آشمور لالستثمار السعودیة والتي لرئیس مجلس 
اإلدارة األستاذ/ ھشام بن عبدالملك آل الشیخ ، مصلحة غیر مباشرة فیھا لعضویتھ في مجلس إدارتھا ، وھي عبارة 
عن اشتراك بصندوق استثمار مرابحة عام علماً بأن قیمة الرسوم لعام 2020 م تقدر بـ 181,602 لایر وذلك بدون 

شروط تفضیلیة (مرفق) 
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 ثامنالبند ال

التصویت على األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة ج ال جي لالستشارات  والتي لعضو مجلس إدارة الشركة / 
جین لوك قیرقین مصلحة مباشرة فیھا، وھي عبارة عن لتقدیم خدمات استشاریة في مجال إعادة التأمین علماً بأن 

قیمة العقد لعام 2020م بلغت 164,773 لایر وذلك بدون شروط تفضیلیة . (مرفق)
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البند التاسع

التصویت على األعمال والعقود التي تمت بین الشركة وشركة إسكان للتأمین )مصر( التي لعضو مجلس اإلدارة 
األستاذ/ ھمام محمد ھمام بدر ، مصلحة غیر مباشرة فیھا كرئیس مجلس إدارتھا وھي عبارة عن عقود إعادة تأمین 

لمدة عام بقیمة 1,083,546 لایر و ، وذلك بدون شروط تفضیلیة. (مرفق)



PKF 
091.S�g pl.w+JI io.:,f A!,&I.Hf a.5� 

091.5�9 p�I • c)C)!lg.ilh c)�b.D 
(<4,oJLs2.JI t..i>I � � go..c) 

I i,ril......J) 
("�.;J.ll") �Jwll (iJ\£:.)) �\.:ill oJ\£:.'J �J_,...,.JI '-S�I 

(�J.,..... t..AL..... '-S�) 
�J_,...,.JI ¼_,..JI �I •��)I 

� t� ..,.JI") oU.li �I 4l:ilI t� _,.. u½ ..w....i � U. '-:u,il ..:....i.l ..u yl Lfi �U. ul.S l:i) 4i u4! LI� .l _,..i.:.... 4b .l.4i) � \..W 
,oU.ll �I �I ..b/1_,...Jl l:ii_, 4-,!yll�I yjl�I � 0.o ,J.ik � o.ll.lc)_, � t)4)'I Ai� ("41.:ill 

��It�_,.. 

wwll.:W \.ii ..!a..o.11 ("' .l.�11") ( \) � -· 11 1  .J . �- 11 o l.l')'I · .L · ' · .iLll , .l.�ll, .l �, .lJSl.:ili .l.lii ')' .lJSl:ill t · -Ls.. ., ., c:-:- ,..J(Y"-"" ...,---u-J'U ..). �<Y':!-'..J(.)A(' �-., - • ..) - �..,..� 
WI J� ..s . •.11 J,i · ..::,:ii; �,, c::.,'.)L.t....JI · · . .::,. .l!I � . •11. l.ll .. L . · JJi · ........, - ..::,ts . •11 \.hi · (V,) • .iWI.r"' . (.)A r..r (.)A u� Li _, . .r"' ..J • � <..>":!-' .J . (.)A ..JC � _, .r"' (' (.)A 

-�4- .Ji:- _,I �4- � �,..,.., � � � ..Sy.:.ll o).l) � ��10.o Lj'l u\S �I_, .. y, r, �.l n .) �I 

�I �l�I 

.( .. l • \ 0 • .A\ f rY) o ..Jl+ill o )j., UC _J.ll....o.ll <.j.l�I w\S y.:.ll .. \.hi (J"' (V \) o.lWI 

0).111 A.:J.J.)wi.a

o).l) ul L..S -�' ..b/I_,...Jl w., y..,u.JI �4 ...... _JC_, 41.:ilI � t�..,.JI .1I.ic) UC .).!l..,:...... ..Sy.:.ll o_Jl.l) � IJ"i,..JJ 0).1) u!

ul.S � ,..,.., •A..,!yll �I w��I u-o L;lG.. 41.:ilI � t_,..;,. ..,.Ji u:o _;c. _, .il.ic )' ..:,)L. 46,.1.l �li .J ,-\1.l; .1,\.i:i..:,,. J'I, �L:.i) uc �_,:...... ..s y;ill 
_._._,_µ W_, -Jfa.JI wl.J:!.ii:ill �ly,.)J 41.S w�..b\.i:i..:,,.')'I_, t..:.)\..JI �I_,...JI �-' .J�I_, ,Lb. _,I ,fa. uc WU 

u:w -�

wU.\.,u..JJ' J_,.i.1I .J4s--li w., '-I l.i...9 (.j.l!I .1_,�1 4l:ilI .l.L,u) � �u, 4l:ilI � t�..,.JI � .lJ..i.:.... 41:;·� �I.I!) 1./' ui,!l..,:...... u) 
<ill�., 4-,!.1.,....JI ¼.;--ll ..sl...JI.) .i...:a...ll "•-i•uWI 9WI wt...)..JI �., �ly w4,1..,:. ...... � tS.Y"''ll 4l:ilI wU.L,u)" ,. ••• 4l:ilI 

. ..S y.:.ll o ).1) t" ",!1:- "3\.i:j')' I fi W W _, .l.L,u ..J J' I 11' .. �j _, .l. JY:. 

LS_;,.,.,. (':!.ii:il A..:..JJ�I �.1'11 tits .).f, J' �IJ ,41.:w...,1 91 � cj.l!I_, 4\:ill 0.o .1_,..i.:.... i..S.f,,.,,,, � J�I LI� Li:il�ly..) � f'
..::..il.S �1_,.., ,4l:ilI � t�..,.JI.) LjY'fe '-":!� .lfeJ _):.G.... ..!ll:i.) � �I Li.&.� o.li.WI wl�ly..)'I .l.oJa.J .4\:ili 0.o Jfa..

<.j.l!I 4\:ill.l.t.,:i) C:J!..i ,li:i:,ly..) �_,� .l;.i.:..:i ,l,jc. 0).1��I.ill '-!li)I 9W ..J4icl'4 u:i.:..I WI 0.o �)1 �_, .Lb.Ji ,fa. uc WU 
.'-!li)I :......1:.;i 9W J� 41:; Y,!.f, .)) LI*.! J' '-/ l.i...9 

0.1�1 A..}l.i.J.J �'JI 

• · l::-: · · • • �.l - ·'I 4-1J ·-'I ..sl...JI i o.i...:a...ll wLl�'}I \ .. 11 � I ·'I .icl �, lli wLl�)'I U�')'I ..::.,l..lb:i..., Li...,,, .liJUC U_,.......... ua.' • - � ,...J"" <.r - J ...,..._ _,..... Y" -' - J - · · Y' 

}J ... ..ll wl:i 4-,!.l�I ¼.;JI ..sl...JI.) .�I wl,!i�'ll_, �I �µ1 .icljil w., ..Sy.:.ll 

J\:i:i..J'I u� �..,.JI wl�ly..)1I_, wb4..JI �:i._..; � •.l�I '-!li) J.Llrl.hi � .WL:..,i ",!1:- �u,., ( \) •.l�I '-!U..J .J4---o � � .. fa.
.�I �I_, "-:!,ol...blll w41]..:i.JI _, �I ..J:!:!t....JI_, ��'11 wL,ill.:iJI t"

+\"\fA\T'fT't\1...,..ru t\i'\\TA\TTTVA,.....ut.... /�I, 1-\"'''ol'TA\l,...,..&Ut ♦,,,,,,oTOTTT:� /J....4....e. l n,o,�1 t,n .,,...,.. niu�,o,o, ..,..___. .. .,,, ,, Y•1olU,� .....,n" Y•ionTr...:lA. /.;,.VI 
I\\UV ..,:.4,JI '"M �..,.. 

J\ .... d _,.. t�' ,, Jl-:. ..;'-"'" ... ,.,..,, ,u.,,,;.-�1,.;...,..:;"'J, ,t.,..,-ill �.:,,.s_...:. _,,,-l.i,.S.:.I i.,,1\...11 .... 1 ....S ..!"I U.� 4,--_,,.,, 0' /\1/nT' �,�l-,w�;:. \•\•�AOA·I �> ,i/•�J.--,1}lf.,..:.,1"'l.....tJI J.i,_!. 

• inro.sa@pkf.com. ,ri;.s.J"'il �1 • www.pkfalbassam.com �...,11�,., u...1..,... �ts,_!.,, .i........1.=....ts .,,- .:i�,-!, ,1 il'..,...!,�l t.,,.,:;,; 







 
 

Saudi Reinsurance Company “Saudi Re”  
4130 Northern Ring Branch Rd -Al Wadi  - Unit No 1 
Riyadh 13313 - 6684 
Kingdom of Saudi Arabia 
CR Number:7001556021 
Operating under the supervision of SAMA  
Licensed under the number TMN/17/20087 
Tel: +966 11 510 2000 

 التعاونیة » إعادة«الشركة السعودیة إلعادة التأمین 
 1وحدة رقم  -الوادي  –الطریق الدائري الشمالي الفرعي  1304

 13313الریاض  - 6684
 المملكة العربیة السعودیة

 7001556021ل تجاري سج
  السعودي البنك المركزي خاضعة لرقابة وإشراف

 20087/17رقم ت م ن/  ترخیص
 +966 11 510 2000ھاتف: 

www.saudi-re.com 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البند العاشر
 

 .2020 /31/12لایر كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة في  1,859,178التصویت على صرف مبلغ 
 
 




