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 توضيح بند 

مين لحضور يسر مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية أن تدعو السادة املساه مقدمة

اجتماع الجمعية العامة غير العادية )االجتماع األول(، والذي سيعقد عبر وسائل التقنية 

 الحديثة باستخدام منظومة تداوالتي

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير 

 العادية

مقر الشركة الرئيس ي بمدينة الرياض، مركز بن طامي، طريق امللك عبدالعزيز. عن طريق 

 التقنية الحديثة. وسائل

 http://tadawulaty.com.sa   رابط بمقر االجتماع

 م(02/08/2022هـ )املوافق 04/01/1444 تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية

 19:00 وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية

نهاية جلسة التداول التي املساهمين املقيدين في سجل مساهمي املصدر لدى مركز االيداع ب حق الحضور 

 تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب االنظمة واللوائح.

 النصاب الالزم النعقاد الجمعية

 إذا حضره مساهمون يمثلون نصف 
ً
يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا

م عقد رأس مال الشركة على األقل. وإذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا اإلجتماع، سيت

االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة إلنعقاد اإلجتماع األول، و يكون 

 إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس املال على األقل.
ً
 االجتماع الثاني صحيحا

  جدول االعمال

: التصويت على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة  عن طريق طرح أسهم 
ً
أوال

 ملا يليحقوق 
ً
 :أولوية وفقا

( ريال 265,000,000املبلغ اإلجمالي  للطرح : مائتين وخمس وستون مليون ) -أ 

 سعودي.
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 أسباب وطرق زيادة رأس املال: -ب 

أسباب زيادة رأس املال: لدعم نمو أعمال الشركة مع الحفاظ على متطلبات  -

 املالءة املالية التي يفرضها البنك املركزي السعودي.

أس املال: عن طريق طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد ست طريقة زيادة ر  -

 ( أسهم عادية.26,500,000وعشرون مليون وخمس مائة ألف )

تاريخ األحقية: في حال املوافقة على البند، ستكون األحقية للمساهمين املالكين  -ج 

لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية املقيدين في سجل مساهمي 

لدى شركة مركز إيداع األوراق املالية )مركز اإليداع( في نهاية ثاني يوم الشركة 

 تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

 تعديل املادة الثامنة من نظام الشركة األساس واملتعلقة برأس املال )مرفق(.• 

: التصويت على  تعديل املادة الثالثة من نظام الشركة األسا
ً
س  واملتعلقة بأغراض ثانيا

 الشركة )مرفق(.

:  التصويت على تعديل املادة الرابعة من نظام الشركة األساس واملتعلقة باملشاركة 
ً
ثالثا

 والتملك في الشركات. )مرفق(.

رابعا: التصويت على تعديل املادة الخامسة من نظام الشركة األساس واملتعلقة باملركز 

 الرئيس للشركة. )مرفق(.

 
ً
: التصويت على تعديل املادة السابعة من نظام الشركة األساس واملتعلقة خامسا

 باستثمارات الشركة. )مرفق(.

سادسا: التصويت على تعديل املادة الثانية عشر من نظام الشركة األساس واملتعلقة 

 بتداول األسهم. )مرفق(.

: التصويت على تعديل املادة الثالثة عشر من نظام الشركة األ 
ً
ساس واملتعلقة بزيادة سابعا

 رأس املال. )مرفق(.

: التصويت على تعديل املادة الرابعة عشر من نظام الشركة األساس واملتعلقة 
ً
ثامنا
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 بتخفيض رأس املال. )مرفق(.

: التصويت على تعديل املادة الخامسة عشر من نظام الشركة األساس واملتعلقة 
ً
تاسعا

 بإدارة الشركة. )مرفق(.

: التصو 
ً
يت على تعديل املادة السادسة عشر من نظام الشركة األساس واملتعلقة عاشرا

 بإنتهاء عضوية املجلس. )مرفق(.

الحادي عشر: التصويت على تعديل املادة السابعة عشر من نظام الشركة األساس 

 واملتعلقة باملركز الشاغر في املجلس. )مرفق(.

ر من نظام الشركة األساس واملتعلقة الثاني عشر: التصويت على تعديل املادة الثامنة عش

 بصالحيات املجلس. )مرفق(.

الثالث عشر: التصويت على تعديل املادة التاسعة عشر من نظام الشركة األساس 

 واملتعلقة بمكافآة أعضاء املجلس.  )مرفق(.

الرابع عشر: التصويت على تعديل املادة الحادية والعشرون من نظام الشركة األساس 

 باجتماعات املجلس. )مرفق(. واملتعلقة

الخامس عشر: التصويت على تعديل املادة الثانية والعشرون من نظام الشركة األساس 

 واملتعلقة بنصاب إجتماع املجلس. )مرفق(.

السادس عشر: التصويت على تعديل املادة الرابعة والعشرون من نظام الشركة األساس 

 واملتعلقة باإلتفاقيات والعقود. )مرفق(.

السابع عشر: التصويت على تعديل املادة الخامسة والعشرون من نظام الشركة األساس 

 واملتعلقة بحضور الجمعيات. )مرفق(.

الثامن عشر: التصويت على تعديل املادة السادسة والعشرون من نظام الشركة األساس 

 واملتعلقة بالجمعية التأسيسية. )مرفق(.

التاسع عشر: التصويت على تعديل املادة السابعة والعشرون من نظام الشركة األساس 

 واملتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية. )مرفق(.
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العشرون: التصويت على تعديل املادة الثامنة والعشرون من نظام الشركة األساس 

 واملتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية. )مرفق(.

العشرون: التصويت على تعديل املادة الثالثون  من نظام الشركة األساس الحادي و 

 واملتعلقة بدعوة الجمعيات. )مرفق(.

الثاني والعشرون: التصويت على تعديل املادة الثانية و الثالثون من نظام الشركة األساس  

 واملتعلقة بنصاب إجتماع الجمعية العامة العادية. )مرفق(.

التصويت على تعديل املادة الثالثة و الثالثون من نظام الشركة الثالث والعشرون: 

 األساس  واملتعلقة بنصاب إجتماع الجمعية العامة غير  العادية. )مرفق(.

الرابع والعشرون: التصويت على تعديل املادة السابعة والثالثون من نظام الشركة 

 ق(.األساس  واملتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد املحاضر. )مرف

الخامس والعشرون: التصويت على تعديل املادة التاسعة والثالثون  من نظام الشركة 

 األساس واملتعلقة بتعيين مراجع الحسابات. )مرفق(.

السادس والعشرون: التصويت على تعديل املادة الثالثة واألربعون  من نظام الشركة 

 . )مرفق(.بالوثائق املاليةاألساس واملتعلقة 

لعشرون: التصويت على تعديل املادة الخامسة واألربعون  من نظام الشركة السابع وا

 األساس واملتعلقة بالزكاة واالحتياطي. )مرفق(.

الثامن والعشرون: التصويت على تعديل املادة السادسة واألربعون من نظام الشركة 

 األساس واملتعلقة بإستحقاق األرباح. )مرفق(.

لى تعديل املادة السابعة واألربعون من نظام الشركة التاسع والعشرون: التصويت ع

 األساس واملتعلقة بخسائر الشركة. )مرفق(.

الثالثون: التصويت على تعديل املادة التاسعة واألربعون من نظام الشركة األساس 

 واملتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة. )مرفق(.

لخمسون  من نظام الشركة األساس الحادي والثالثون:  التصويت على تعديل املادة ا
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 واملتعلقة بإنقضاء الشركة. )مرفق(.

 

 مرفق   نموذج التوكيل

بإمكان املساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خالل  التصويت االلكتروني

 للمساهمين املسجلين في موقع تدا
ً
والتي خدمة التصويت اإللكتروني و الذي سيكون متاحا

 من الساعة )
ً
يوليو  31هـ املوافق  1444محرم  02( صباحا يوم )األحد( 10:00ابتداءا

م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات 2022

 لجميع املساهمين باستخدام الرابط التالي 
ً
 ومجانا

ً
تداوالتي متاحا

www.tadawulaty.com.sa 

أحقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان  ور والتصويتأحقية تسجيل الحض

أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز 

 األصوات.

   NRC@aicc.com.saأو البريد اإللكتروني  0112153360هاتف رقم   طريقة التواصل
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 التوكيل: 

 

 

 

 -عن بعد  –نموذج التوكيل غير متاح، حيث سوف يتم االكتفاء بعقد الجمعية العامة العادية عبر وسائل التقنية الحديثة 

د على بنود الجمعية، نود اإلشارة إلى أنه سيكون بمقدور املساهمين الكرام املسجلين في خدمات تداوالتي التصويت عن بع

 لجميع املساهمين باستخدام الرابط التالي:
ً
 ومجانا

ً
 التسجيل والتصويت في خدمات تداوالتي متاحا

ً
 علما

www.tadawulaty.com.sa 
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