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Ordinary General Assembly Meeting 

Gulf Union Al Ahlia Cooperative Insurance 

Tuesday  29/06/2021    -    19/11/1442 H  

06:30 PM   -   Through Modern Technology 



 

 

 

 

Gulf Union Al Ahlia Cooperative Insurance Co. invites its Shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting (First 

Meeting)  

 

Introduction 

Board of Directors of Gulf Union Al Ahlia Cooperative Insurance Company is pleased to invite its 

shareholders to attend the Ordinary General Meeting (First Meeting), through modern technology. 

Using Tadawulaty Platform, to discuss the attached agenda. 

 

In order to support the preventive and precautionary efforts made by the competent and relevant 

authorities in Saudi Arabia to address the emerging Corona Virus (COVID-19), It has been decided to 

hold the Ordinary General Assembly meeting in the Head Office of the company in the city of 

Dammam - Al-Khalidiya Al-Janubiyah - Salman Al-Farsi Street - Unit 1,2,3 of Q2 in the Business 

District, Using Tadawulaty Platform only for electronic voting.  

On Tuesday 19 Thu Al Qaeda 1442 AH) According to the Umm Al-Qura calendar), corresponding to 

June 29, 2021 AD at 06:30 PM 

City and Location of the 

ordinary General Assembly's 

Meeting 

Head Office of the company in the city of Dammam - Al-Khalidiya Al-Janubiyah - Salman Al-Farsi 

Street - Unit 1,2,3 of Q2 in the Business District, through modern technology, Using Tadawulaty 

Platform only for electronic voting.  

URL for the Meeting Location https://goo.gl/maps/FSnGoeczSGUBtPNy7 

Date of the ordinary General 

Assembly's Meeting 

Tuesday 19/11/ 1442 AH) According to the Umm Al-Qura calendar), 

corresponding to 29/06/2021 G 

Time of the ordinary General 

Assembly's Meeting 
06:30 PM 

Attendance Eligibility 

Shareholders Registered in the Issuer’s Shareholders Registry in the Depository Centre At the End of 

the Trading Session Preceding the General Assembly’s Meeting as per Laws and Regulations 

Eligibility for Attendance Registering of the General Assembly’s Meeting Ends upon the Convenience 

of the General Assembly’s Meeting. Eligibility for Voting on the Meeting Agenda Ends upon the 

Counting Committee Concludes Counting the Votes 

 

https://goo.gl/maps/FSnGoeczSGUBtPNy7


Quorum for Convening the 

General Assembly's Meeting 

According to Article (33) of the Company's bylaw, the Ordinary General Assembly meeting is valid if 

it is attended by shareholders representing at least a quarter of the capital, and if the mandatory 

quorum is not available to hold this meeting, the second meeting will be held an hour after the end of 

the period specified for the first meeting, and the second meeting is valid whatever the number of 

shares represented in it. 

Meeting Agenda Attached 

Proxy form Attached 

E-Vote 

All shareholders registered in Tadawulaty will be able to remotely vote on the items of the Ordinary 

General Assembly Meeting  starting at 10:00 AM on Friday , 15 Thu Al Qaeda 1442h corresponding 

to 25 June 2021, and until the end of the General assembly meeting on Tuesday 29 June 2021. 

The company urges the shareholders to register on Tadawulaty service, knowing that registration 

and voting are provided free of charge for all shareholders through the following link: 

(www.tadawulaty.com.sa) 

Voting by Using Proxy 

the Ordinary General Assembly will only be conducted through modern technology means, to 

ensure the safety of dealers in Stock Exchange Market, in the context of supporting the preventive 

and precautionary efforts conducted by relevant authorities to address the new Corona Virus 

(COVID-19) 

The company urges the shareholders to register on Tadawulaty service, knowing that registration 

and voting are provided free of charge for all shareholders through the following link: 

(www.tadawulaty.com.sa) 

Proxy Form Attached 

Eligibility for Attendance 

Registration and Voting 

Eligibility for Attendance Registering of the General Assembly’s Meeting Ends upon the Convenience 

of the General Assembly’s Meeting. Eligibility for Voting on the Meeting Agenda Ends upon the 

Counting Committee Concludes Counting the Votes 

Method of Communication 

In case of any inquiry please contact the Investor Relations Department by the following email 

 headoffice@gulfunion-saudi.com 

The unified number 920029926 

Attached Documents Documents 

 

http://www.tadawulaty.com.sa/
http://www.tadawulaty.com.sa/
mailto:headoffice@gulfunion-saudi.com


 

 

 

Ordinary General Assembly Meeting for Gulf Union Al Ahlia Cooperative Insurance -Agenda  
18:30 PM    -29   /06/2021  

 

1. Voting on the Board Annual Report for the fiscal year ended on 31 December 2020. 

2. Voting on the Financial Statements for the fiscal year ended on 31 December 2020. 

3. Voting on External Auditors Report for the fiscal year ended on 31 December 2020. 

4. Voting on the discharging the Board members from any liabilities for the fiscal year ended on 31 December 2020. 

5. Voting on the appointment of External Auditors among the nominated based on the recommendation of the Audit 

Committee to review and audit the financial statements of the second & third quarter and annual statements for the year 

2021 and first quarter of 2022, and determination of their fees. 

6. Voting on amending the Remuneration Policy for Board, Board Committees Members and Executive Management. 

(Attached). 

7. Voting on payment of total SAR (2,265,000) as remuneration to the members of the Board of Directors for the fiscal year 

ended on 31 December 2020 (attached). 

8. Voting on delegating the Board of Directors the vested powers of the general assembly meeting as per article (71/1) of the 

Companies Law for one year from the date of the Assembly approval or the end of the delegated Board term, which comes 

first. Such delegation shall be in accordance with the requirements stipulated in the Regulatory Rules and Procedures issued 

pursuant to the Companies Law relating to Listed Joint Stock Companies. 

9. Voting on the business and contracts that were entered into between the company and Rawabi Holding Company, in which 

the Chairman of the Board of Directors - Mr. Abdulaziz Ali Al-Turki has a direct interest in (where he holds the position of 

Chairman of the Board of Directors), noting that the transactions that took place during the fiscal year 2020 are (insurance 

policies for one year with a value of 1,456,778 Saudi riyals), there are no preferential terms in these deals and contracts. 

10. Voting on the business and contracts that were entered into between the company and Al Tamimi Group, which the Vice 

Chairman of the Board of Directors - Mr. Fawaz Talal Al Tamimi has an indirect interest in (where he holds the position of a 

member of the Board of Directors), noting that the transactions that took place during the fiscal year 2020 are (insurance 

policies for one year with a value of 7,098,298 SAR), and there are no preferential terms in these deals and contracts. 

11. Voting on the business and contracts that were entered into between the company and Al Muhaidib Group, in which a 

member of the Board of Directors - Mr. Majid Shatti Al Dhafiri has an indirect interest in (where he holds an executive 

position), noting that the transactions that took place during the fiscal year 2020 are (insurance policies for one year with a 

value of 6,028,238 Saudi Riyals), and there are no preferential terms in these deals and contracts. 

12. Voting on the business and contracts that were entered into between the company and Al Muhaidib Group, in which a 

member of the Board of Directors - Mr. Majid Shatti Al Dhafiri has an indirect interest in (where he holds an executive 

position), noting that the transactions that took place during the fiscal year 2020 are (Rent Contracts for the Company’s 

offices for one year with a value of 2,897,306 Saudi Riyals), and there are no preferential terms in these deals and contracts. 

13. Voting to use the entire balance of the share premium amounting to (89,488,445 Saudi Riyals) to reduce part of the 

accumulated losses of the company. 
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Agenda Item # 5 
Voting on the appointment of External Auditors among the nominated 

based on the recommendation of the Audit Committee to review and 

audit the financial statements of the second & third quarter and annual 

statements for the year 2021 and first quarter of 2022, and determination 

of their fees.2020. 
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على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين املرشحين بناء على توصية لجنة  التصويت

املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع الثاني والثالث والسنوي 

 م وتحديد أتعابهم.2022األول من العام  م والربع2021من العام املالي 

Voting on the appointment of External Auditors among the nominated based 

on the recommendation of the Audit Committee to review and audit the 

financial statements of the second & third quarter and annual statements for 

the year 2021 and first quarter of 2022, and determination of their fees.2020. 

 

 

كة  األتعاب الشر

كة  (PwC) برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون شر
Price water house Coopers company legal accountants  

 ريال سعودي 750,000

كة كاه المحاسبون المتحدون شر  (RSM) الدكتور عبدالقادر بانقا وشر
Dr. Abdelgader Bannaga & Partners Company Allied Accountants 

 ريال سعودي 299,000
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Agenda Item # 6 

Voting on amending the Remuneration Policy for Board, 

Board Committees Members and Executive 

Management. (Attached). 
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 مجلس اإلدارة توصية

 م2021/ 05/ 25التاري    خ: 

 ه 1442/ 10/ 13الموافق: 

 

 

كة إتحاد الخليجالسادة / مساهمي  ي       األ شر
ن التعاونن ن                                       هلية للتأمي  مي   المحتر

 عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،السالم 

 

 توصية مجلس اإلدارة

 واللجان واإلدارة التنفيذية مجلس اإلدارةأعضاء  اعتماد وإصدار سياسة مكافآت

 

عد بواللجان واإلدارة التنفيذية مجلس اإلدارة أعضاء بعد إطالع السادة أعضاء مجلس اإلدارة عىل سياسة مكافآت 

شيحات والمكافآت بخصوصها  تحديثها  ، فإن مجلس اإلدارة يوصي لسعادتكم باعتماد وكذلك توصية لجنة التر

 . واللجان واإلدارة التنفيذيةمجلس اإلدارة أعضاء وإصدار سياسة مكافآت 

 

ام.                         وتفضلوا بقبول وافر التحية واإلحتر

 

كي                                                                       
 عبد العزيز بن عىلي التر

 

 رئيس مجلس اإلدارة                                                                       
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 قبل التحديث
 

 

 

 سياسة مكافآت آعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية

 بشركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني
 شركة مساهمة سعودية

 
 

 التاريخ جهة االقتراح /التوصية / االعتماد                  

 19/04/2016 موافقة مجلس االدارة على الئحة الحوكمة بالشركة ومن ضمنها سياسة مكافآت أعضاء املجلس واللجان. االصدار

 13/11/2016 اعتماد الجمعية العامة لالئحة الحوكمة بالشركة ومن ضمنها سياسة مكافآت أعضاء املجلس واللجان.

 18/05/2017 عادية للنظام األساس املحدث للشركة واملتضمن مادة مكافأة أعضاء املجلس.اعتماد الجمعية العامة الغير 

 22/11/2017 توصية لجنة الترشيحات واملكافآت لسياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية املحدثة.

 26/11/2017 العامة إلعتمادها.موافقة مجلس اإلدارة على السياسة املقترحة ورفعها إلى الجمعية 

 26/12/2017 اعتماد الجمعية العامة للسياسة

 15/03/2018 توصية لجنة الترشيحات واملكافآت لتحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية.

 15/03/2018 العامة إلعتمادها.موافقة مجلس اإلدارة على التحديث املقترح للسياسة ورفعها إلى الجمعية 

 28/06/2018 اعتماد الجمعية العامة للسياسة

 20/04/2020 توصية لجنة الترشيحات واملكافآت لتحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية.

 23/04/2020 العامة إلعتمادها.موافقة مجلس اإلدارة على التحديث املقترح للسياسة ورفعها إلى الجمعية 

 23/06/2020 اعتماد الجمعية العامة للسياسة
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 سياسة مكافآت آعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية

 

 جدول املحتويات
 

 (3)  ........................................................................................تعريفات املادة األولى: 

 (4)  تمهيد ............................................................................................املادة الثانية: 

 (4) أهداف الالئحة ................................................................................. املادة الثالثة:

 (4) قواعد ومعايير منح املكافآت ..............................................................  املادة الرابعة:

 (6) ....................................................................اإلفصاح عن املكافآت املادة الخامسة: 

 (6) املراجعة والنفاذ ...........................................................................املادة السادسة: 

 

 املادة األولى: تعريفات

لسوق والئحة حوكمة الشركات املعدلة، يكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه مع مراعاة التعريفات الواردة في الئحة مصطلحات ا

 املعاني املبينة بجانب كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

 :شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني.  الشركة 

 :مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني. املجلس 

 :املالية.هيئة السوق  الهيئة  

 :هـ.1437-1-28( وتاريخ 3نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ نظام الشركات 

 :النظام االساس ي لشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني. نظام الشركة األساس 

 :لصادرة من مؤسسة النقد العربي السعوديالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية، والئحة حوكمة شركات التأمين ا الئحة الحوكمة 

 :ألحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساس الجمعية العامة 
ً
 .جمعية مساهمي الشركة وفقا

 :سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية. السياسة 

 :ة أو السنوية املرتبطة باألداء، والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة األجل، وأي مزايا عيني املبالغ والبدالت واألرباح وما في حكمها، واملكافآت الدورية املكافآت

 أخرى، بإستثناء النفقات واملصاريف الفعلية املعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس اإلدارة لغرض تأدية عمله.

 :الي.واقتراح القرارات االستراتيجية وتنفيذها، كالرئيس التنفيذي ونوابه واملدير امل األشخاص املنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية، كبار التنفيذيين 

  :إلدارة الشركة وال يشارك في األعمال اليومية لها.العضو غير التنفيذي 
ً
 عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغا

 :مركزه وقراراته، وال تنطبق عليه أي من عوارض االستقالل املنصوص عليها عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع باالستقالل التام في  العضو املستقل

 بالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية.

 

  



  

P a g e  3 | 10 

 

 

 املادة الثانية: تمهيد
اهمة مسشركة  -تم إعداد سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية بشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني  .1

وفقا لنظام الشركات ولوائحه التنفيدية والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية والئحة حوكمة شركات  -سعودية 

 لنظام
ً
 التأمين الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، ونظام الشركة األساس والضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

 للضوابط االسترشادي املالية، والدليل السوق  هيئة من والصادرة املساهمة املدرجة، بشركات الخاصة الشركات

 السوق  هيئة من والصادر املدرجة، املساهمة الخاصة بشركات الشركات لنظام تنفيذا الصادرة التنظيمية واإلجراءات

التأمين"  إعادة وشركات التأمين شركات إدارات مجالس روساء مكافأة" السعودي العربي النقد مؤسسة املالية، وتعميم

 .166/201809رقم 

ال يتم تعديل هذه السياسة إال بناًء على توصية من لجنة الترشيحات واملكافآت وال يسري التعديل أال بعد موافقة الجمعية العامة  .2

 ذلك. للشركة، ما لم تتضمن األنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من الجهات املختصة غير

 املادة الثالثة: أهداف السياسة

وضع معايير وإجراءات واضحة ومحددة توضح ملساهمي الشركة الشروط واملعايير واإلجراءات املتبعة عند منح املكافآت ألعضاء مجلس   .1

 اإلدارة، أعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة.

 واإلدارة واللجان اإلدارة مجلس في أجل العمل من والخبرة والقدرة الكفاءة من بقدر يتمتعون  استقطاب أفراد .2

 التنفيذية.

 املادة الرابعة: قواعد ومعايير منح املكافآت
دون اإلخالل بأحكام نظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية ونظام الشركة األساس، يراعى القواعد واملعايير العامة:  -أ

 دارة واللجان واإلدارة التنفيذية القواعد واملعايير التالية عند تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإل 

 أن تكون املكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات واملكافآت. (1

أن تكون املكافآت عادلة ومتناسبة مع إختصاصات عضو املجلس أو عضو اللجنة أو التنفيذي واألعمال واملسؤوليات التي يقوم  (2

ى األهداف املحددة من قبل مجلس اإلدارة املراد تحقيقها خالل السنة املالية، وبما يحقق األنسجام مع بها ويتحملها، باإلضافة إل

 إستراتيجية الشركة وأهدافها.

ربط الجزء املتغير من املكافآت باألداء على املدى الطويل بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية على إنجاح  (3

 دى الطويل.الشركة على امل

تحدد املكافآت بناء على مستوى الوظيفة، واملهام واملسؤوليات املنوطة بشاغلها، واملؤهالت العلمية والخبرات العملية واملهارات   (4

 ومستوى األداء.

 االنسجام مع حجم وطبيعة املخاطر لدى الشركة. (5

مجلس اإلدارة أو أي من اللجان أو اإلدارة التنفيذية،  إذا تبين أن املكافأة قد تقررت بناء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو (6

 فإنه يتم إيقاف صرفها أو إتخاذ اإلجراءات النظامية نحو إستردادها في حال تم صرفها.

 أن تكون املكافآت متناسبة مع نشاط الشركة واملهارة الالزمة إلدارتها. (7

 برة أعضاء مجلس اإلدارة.اآلخذ بعين االعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخ (8

أن تكون املكافآة كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس ولجان وتنفيذيين ذوي خبرة وكفاءة مناسبة وتحفيزهم واإلبقاء  (9

 عليهم.

 يتم تحديد املكافآت بالتنسيق مع لجنة الترشيحات واملكافآت عند التعيينات الجديدة. (10
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 الشركات األخرى في تحديد املكافآت.يراعى األخذ في االعتبار ممارسات  (11

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان: -ب

يحدد النظام األساس ي للشركة مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة، حيث يقوم مجلس اإلدارة بإقتراح مكافآت األعضاء بناًء  (1

 جمعية العامة عليها.على توصية لجنة الترشيحات واملكافآت، ومن ثم يتم إعتماد املكافآت بعد موافقة ال

 أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا مالية أو عينية أو نسبة معينة من صافى  (2
ً
 معينا

ً
تتكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من مبلغا

 األرباح، ويجوز الجمع بين إثنين أو أكثر من هذه املزايا.

( مائة ألف ريال سعودي والحد األعلى ملجموع 100,000غ )يكون الحد األدنى للمكافأة السنوية لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مبل (3

 نظير عضويته  500,000ما يحصل عليه العضو من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ )
ً
ريال( خمسمائة ألف ريال سعودي سنويا

لك من مجلس اإلدارة، وذ في مجلس اإلدارة شاملة للمكافآت اإلضافية في حالة مشاركة العضو في أي لجنة من اللجان املنبثقة 

 وفق الضوابط التي تضعها الجهات املختصة. 

 ( مائة ألف ريال سعودي .100,000تزيد مكافأة رئيس مجلس اإلدارة عن مكافأة العضو بمبلغ ) (4

ر أو شيجب أال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين نسبة من األرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مبا (5

 غير مباشر على ربحية الشركة.

 يمنح أعضاء اللجان الذين ليسوا أعضاًء بمجلس اإلدارة مكافأة سنوية كما يلي   (6
 مبلغ املكافأة املنصب

 ( خمسة وسبعون ألف ريال سعودي.75,000مكافأة سنوية وبحد أقص ى مبلغ ) رئيس اللجنة

 خمسون ألف ريال سعودي.( 50,000مكافأة سنوية وبحد أقص ى مبلغ ) عضو اللجنة

 تحدد بدالت حضور إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة كما يلي  (7
 البدل املقرر  التصنيف

 ريال 3000 بدل حضور إجتماع مجلس اإلدارة

 ريال 1500 بدل حضور اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة )ألعضاء املجلس(

 ريال 3000 اإلدارة )لغير أعضاء املجلس(بدل حضور اللجان املنبثقة من مجلس 

 

ٌيدفع لكل عضو من أعضاء املجلس واللجان املنبثقة )من أعضاء املجلس أو من خارجه( بما فيهم رئيس املجلس، قيمة النفقات  (8

لسفر ا الفعلية التي يتحملونها من أجل حضور اجتماعات املجلس أو اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة بما في ذلك مصروفات

 واإلقامة واإلعاشة.

يجوز منح مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان في شكل أسهم، وذلك بعد إستيفاء كافة الضوابط النظامية املقررة في هذا  (9

 الشأن، وفي هذه الحالة تكون القيمة املدخلة لألسهم هي القيمة السوقية عند تاريخ االستحقاق.

اإلدارة واللجان متفاوتة املقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو وإختصاصاته واملهام يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس  (10

 املنوطة به واستقالله وعدد الجلسات التي يحضرها غيرها من االعتبارات.

إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس اإلدارة بسبب عدم حضوره ثالثة إجتماعات متتالية للمجلس  (11

ن عذر مشروع، فال يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع املكافآت دو 

 التي صرفت له هم تلك الفترة.

إذا تبين للجنة املراجعة أو هيئة السوق املالية أن املكافآت التي صرفت ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مبنية على معلومات غير  (12

حة أومضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها تقرير مجلس اإلدارة السنوي، فيجب عليه إعادتها للشركة، ويحق صحي

 للشركة مطالبته بردها.
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 مكافآت كبار التنفيذين: -ج

ي الشركة مثل ف أنواع املكافآت التي تمنح لكبار التنفيذيين –بناء على توصية لجنة الترشيحات واملكافآت  –يحدد مجلس اإلدارة  (1

 املكافآت الثابتة أو املكافآت املرتبطة باألداء.

يتم منح كبار التنفيذيين مكافآت سنوية بناًء على تقييم األداء، باإلضافة إلى التعويضات واملكافآت الثابتة حسب عقود العمل  (2

 .املبرمة معهم

ذه كافة الضوابط النظامية املقررة في هذا الشأن، وفي هيجوز منح مكافآت لكبار التنفيذيين في شكل أسهم، وذلك بعد إستيفاء  (3

 الحالة تكون القيمة املدخلة لألسهم هي القيمة السوقية عند تاريخ االستحقاق.

يبنى تقييم أداء كبار التنفيذيين بشكل رئيس ي على أدائهم املنهي خالل العام ومدى تفاعلهم املنهي في تحقيق أهداف الشركة  (4

 االستراتيجية.

 ادة الخامسة: اإلفصاح عن املكافآتامل
يفصح مجلس اإلدارة في تقريره السنوي عن تفاصيل السياسات املتعلقة باملكافآت وآليات تحديدها واملبالغ واملزايا املالية  (1

 .والعينية املدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية

يتم اإلفصاح بدقة وشفافية وتفصيل في تقرير مجلس اإلدارة عن قيمة املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة  (2

 كانت طبيعتها واسمها. 
ً
 التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء أكانت مبالغ أم منافع أم مزايا، أيا

 في الشركة، ف (3
ً
 تكون القيمة املدخلة لألسهم هي القيمة السوقية عند تاريخ االستحقاق.إذا كانت املزايا أسهما

 املادة السادسة: املراجعة والنفاذ
الترشيحات واملكافآت، ويتم عرض أي  لجنة قبل من –عند الحاجة  – دورية واإلشراف بصفة تخضع السياسة للمراجعة (1

يقوم بدراسة ومراجعة التعديالت ويوص ي بها للجمعية العامة تعديالت مقترحة من قبل اللجنة على مجلس اإلدارة، الذي 

 للمساهمين إلعتمادها.

يتم إعتماد تعديل هذه السياسة بموجب قرار الجمعية العامة للمساهمين باملوافقة على التعديل بناًء على توصية من مجلس  (2

 اإلدارة، وتكون الالئحة نافذة بمجرد اعتمادها من قبل الجمعية العامة.

ما لم يرد بشأنه نص في هذه الالئحة يطبق بشأنه نظام الشركات السعودي ولوائحه ونظام هيئة السوق املالية ولوائحه ونظام  كل (3

 الشركة األساس والقرارات الصـادرة مـن الجهـات املختصة فيما يتعلق بالالئحة.
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 التحديثبعد 
 

 

 واإلدارة التنفيذيةسياسة مكافآت آعضاء مجلس اإلدارة واللجان 

 للتأمين التعاوني األهلية بشركة إتحاد الخليج
 شركة مساهمة سعودية

 
 

 التاريخ جهة االقتراح /التوصية / االعتماد                  

 19/04/2016 موافقة مجلس االدارة على الئحة الحوكمة بالشركة ومن ضمنها سياسة مكافآت أعضاء املجلس واللجان. االصدار

 13/11/2016 اعتماد الجمعية العامة لالئحة الحوكمة بالشركة ومن ضمنها سياسة مكافآت أعضاء املجلس واللجان.

 18/05/2017 اعتماد الجمعية العامة الغير عادية للنظام األساس املحدث للشركة واملتضمن مادة مكافأة أعضاء املجلس.

 22/11/2017 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية املحدثة.توصية لجنة الترشيحات واملكافآت لسياسة 

 26/11/2017 موافقة مجلس اإلدارة على السياسة املقترحة ورفعها إلى الجمعية العامة إلعتمادها.

 26/12/2017 اعتماد الجمعية العامة للسياسة

 15/03/2018 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية.توصية لجنة الترشيحات واملكافآت لتحديث سياسة 

 15/03/2018 موافقة مجلس اإلدارة على التحديث املقترح للسياسة ورفعها إلى الجمعية العامة إلعتمادها.

 28/06/2018 اعتماد الجمعية العامة للسياسة

 20/04/2020 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية.توصية لجنة الترشيحات واملكافآت لتحديث سياسة 

 23/04/2020 موافقة مجلس اإلدارة على التحديث املقترح للسياسة ورفعها إلى الجمعية العامة إلعتمادها.

 23/06/2020 اعتماد الجمعية العامة للسياسة

 19/05/2021 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية.توصية لجنة الترشيحات واملكافآت لتحديث سياسة  

افقة مجلس اإلدارة على التحديث املقترح للسياسة ورفعها إلى الجمعية العامة إلعتمادها.  25/05/2021 مو

 00/06/2021 اعتماد الجمعية العامة للسياسة

 

 

 واإلدارة التنفيذيةسياسة مكافآت آعضاء مجلس اإلدارة واللجان 
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 جدول املحتويات
 

 (3)  تعريفات ........................................................................................املادة األولى: 

 (4)  ............................................................................................تمهيد املادة الثانية: 

 (4) أهداف الالئحة ................................................................................. املادة الثالثة:

 (4) ت ..............................................................قواعد ومعايير منح املكافآ  املادة الرابعة:

 (6) اإلفصاح عن املكافآت ....................................................................املادة الخامسة: 

 (6) ..............................املراجعة والنفاذ .............................................املادة السادسة: 

 

 

 املادة األولى: تعريفات

مع مراعاة التعريفات الواردة في الئحة مصطلحات السوق والئحة حوكمة الشركات املعدلة، يكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه 

 املعاني املبينة بجانب كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

 :للتأمين التعاوني.  األهلية الخليج شركة اتحاد الشركة 

 :للتأمين التعاوني. األهلية مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج املجلس 

 :هيئة السوق املالية. الهيئة  

 :هـ.1437-1-28( وتاريخ 3نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ نظام الشركات 

 :الخليج للتأمين التعاوني.النظام االساس ي لشركة اتحاد  نظام الشركة األساس 

 :الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية، والئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي الئحة الحوكمة 

 :ألحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساس الجمعية العامة 
ً
 .جمعية مساهمي الشركة وفقا

 :افآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية.سياسة مك السياسة 

 :أي مزايا عينية و  املبالغ والبدالت واألرباح وما في حكمها، واملكافآت الدورية أو السنوية املرتبطة باألداء، والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة األجل، املكافآت

 تي تتحملها الشركة عن عضو مجلس اإلدارة لغرض تأدية عمله.أخرى، بإستثناء النفقات واملصاريف الفعلية املعقولة ال

 :ياألشخاص املنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية، واقتراح القرارات االستراتيجية وتنفيذها، كالرئيس التنفيذي ونوابه واملدير املال كبار التنفيذيين. 

  :إلدارة الشركة وال يشارك في األعمال اليومية لها.عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون العضو غير التنفيذي 
ً
 متفرغا

 :عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته، وال تنطبق عليه أي من عوارض االستقالل املنصوص عليها  العضو املستقل

 بالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية.

 : تمهيداملادة الثانية
ركة ش -للتأمين التعاوني  األهلية تم إعداد سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية بشركة اتحاد الخليج .3

وفقا لنظام الشركات ولوائحه التنفيدية والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية والئحة حوكمة  -مساهمة سعودية 

 ذشركات التأمين الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، ونظام الشركة األساس والضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفي
ً
ا
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 للضوابط االسترشادي املالية، والدليل السوق  هيئة من والصادرة املساهمة املدرجة، بشركات الخاصة الشركات لنظام

 السوق  هيئة من والصادر املدرجة، املساهمة الخاصة بشركات الشركات لنظام تنفيذا الصادرة التنظيمية واإلجراءات

التأمين"  إعادة وشركات التأمين شركات إدارات مجالس روساء مكافأة" السعودي العربي النقد مؤسسة املالية، وتعميم

 .166/201809رقم 

ة ال بعد موافقة الجمعية العامإال يتم تعديل هذه السياسة إال بناًء على توصية من لجنة الترشيحات واملكافآت وال يسري التعديل  .4

 من الجهات املختصة غير ذلك.للشركة، ما لم تتضمن األنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة 

 املادة الثالثة: أهداف السياسة

وضع معايير وإجراءات واضحة ومحددة توضح ملساهمي الشركة الشروط واملعايير واإلجراءات املتبعة عند منح املكافآت ألعضاء مجلس   .3

 اإلدارة، أعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة.

 واإلدارة واللجان اإلدارة مجلس في أجل العمل من والخبرة والقدرة الكفاءة من بقدر يتمتعون  استقطاب أفراد .4

 التنفيذية.

 املادة الرابعة: قواعد ومعايير منح املكافآت
دون اإلخالل بأحكام نظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية ونظام الشركة األساس، يراعى القواعد واملعايير العامة:  -د

 تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية القواعد واملعايير التالية عند 

 أن تكون املكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات واملكافآت. (12

 أن تكون املكافآت عادلة ومتناسبة مع إختصاصات عضو املجلس أو عضو اللجنة أو التنفيذي واألعمال واملسؤوليات التي يقوم (13

بها ويتحملها، باإلضافة إلى األهداف املحددة من قبل مجلس اإلدارة املراد تحقيقها خالل السنة املالية، وبما يحقق األنسجام مع 

 إستراتيجية الشركة وأهدافها.

على إنجاح  ةربط الجزء املتغير من املكافآت باألداء على املدى الطويل بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذي (14

 الشركة على املدى الطويل.

تحدد املكافآت بناء على مستوى الوظيفة، واملهام واملسؤوليات املنوطة بشاغلها، واملؤهالت العلمية والخبرات العملية واملهارات   (15

 ومستوى األداء.

 االنسجام مع حجم وطبيعة املخاطر لدى الشركة. (16

علومات غير دقيقة قدمها عضو مجلس اإلدارة أو أي من اللجان أو اإلدارة التنفيذية، إذا تبين أن املكافأة قد تقررت بناء على م (17

 فإنه يتم إيقاف صرفها أو إتخاذ اإلجراءات النظامية نحو إستردادها في حال تم صرفها.

 أن تكون املكافآت متناسبة مع نشاط الشركة واملهارة الالزمة إلدارتها. (18

 تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس اإلدارة. اآلخذ بعين االعتبار القطاع الذي (19

أن تكون املكافآة كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس ولجان وتنفيذيين ذوي خبرة وكفاءة مناسبة وتحفيزهم واإلبقاء  (20

 عليهم.

 يتم تحديد املكافآت بالتنسيق مع لجنة الترشيحات واملكافآت عند التعيينات الجديدة. (21

 خذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحديد املكافآت.يراعى األ  (22

 

 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان: -ه
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يحدد النظام األساس ي للشركة مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة، حيث يقوم مجلس اإلدارة بإقتراح مكافآت األعضاء بناًء  (13

 إعتماد املكافآت بعد موافقة الجمعية العامة عليها.على توصية لجنة الترشيحات واملكافآت، ومن ثم يتم 

 أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا مالية أو عينية أو نسبة معينة من صافى  (14
ً
 معينا

ً
تتكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من مبلغا

 األرباح، ويجوز الجمع بين إثنين أو أكثر من هذه املزايا.

 ( مائة150,000)  سعودي ( مائة ألف ريال100,000)لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مبلغ يكون الحد األدنى للمكافأة السنوية  (15

ريال(  500,000والحد األعلى ملجموع ما يحصل عليه العضو من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ )سعودي  وخمسون ألف ريال

 نظير عضويته في مجلس اإلدارة شاملة للمكافآت اإلضافية في حالة مشاركة العضو في أي 
ً
خمسمائة ألف ريال سعودي سنويا

 بط التي تضعها الجهات املختصة. لجنة من اللجان املنبثقة  من مجلس اإلدارة، وذلك وفق الضوا

 ( مائة ألف ريال سعودي .100,000)  بمبلغ ال يقل عن بمبلغتزيد مكافأة رئيس مجلس اإلدارة عن مكافأة العضو  (16

يجب أال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين نسبة من األرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو  (17

 على ربحية الشركة. غير مباشر

 مكافأة سنوية كما يلي   الذين ليسوا أعضاًء بمجلس اإلدارة لجنة املراجعة(بإستثناء أعضاء ) يمنح أعضاء اللجان (18
 مبلغ املكافأة املنصب

 ( خمسة وسبعون ألف ريال سعودي.75,000مكافأة سنوية وبحد أقص ى مبلغ ) رئيس اللجنة

 ( خمسون ألف ريال سعودي.50,000أقص ى مبلغ )مكافأة سنوية وبحد  عضو اللجنة

 

 احه على الجمعية العامة.رئيس وأعضاء لجنة املراجعة وفق ما يتم إقتر  آةتعتمد الجمعية العامة مكاف (19

 تحدد بدالت حضور إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة كما يلي  (20
 البدل املقرر  التصنيف

 ريال 3000 بدل حضور إجتماع مجلس اإلدارة

 ريال 3000 ريال 1500 بدل حضور اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة )ألعضاء املجلس(

 ريال 3000 بدل حضور اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة )لغير أعضاء املجلس(

 

فقات قيمة النٌيدفع لكل عضو من أعضاء املجلس واللجان املنبثقة )من أعضاء املجلس أو من خارجه( بما فيهم رئيس املجلس،  (21

الفعلية التي يتحملونها من أجل حضور اجتماعات املجلس أو اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة بما في ذلك مصروفات السفر 

 واإلقامة واإلعاشة.

يجوز منح مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان في شكل أسهم، وذلك بعد إستيفاء كافة الضوابط النظامية املقررة في هذا  (22

 شأن، وفي هذه الحالة تكون القيمة املدخلة لألسهم هي القيمة السوقية عند تاريخ االستحقاق.ال

يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان متفاوتة املقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو وإختصاصاته واملهام  (23

 رات.غيرها من االعتباواملنوطة به واستقالله وعدد الجلسات التي يحضرها 

إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس اإلدارة بسبب عدم حضوره ثالثة إجتماعات متتالية للمجلس  (24

دون عذر مشروع، فال يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع املكافآت 

 .تلك الفترة عن همالتي صرفت له 

إذا تبين للجنة املراجعة أو هيئة السوق املالية أن املكافآت التي صرفت ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مبنية على معلومات غير  (25

صحيحة أومضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها تقرير مجلس اإلدارة السنوي، فيجب عليه إعادتها للشركة، ويحق 

 للشركة مطالبته بردها.
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 مكافآت كبار التنفيذين: -و

ثل أنواع املكافآت التي تمنح لكبار التنفيذيين في الشركة م –بناء على توصية لجنة الترشيحات واملكافآت  –يحدد مجلس اإلدارة  (5

 املكافآت الثابتة أو املكافآت املرتبطة باألداء.

لعمل ة إلى التعويضات واملكافآت الثابتة حسب عقود ايتم منح كبار التنفيذيين مكافآت سنوية بناًء على تقييم األداء، باإلضاف (6

 .املبرمة معهم

يجوز منح مكافآت لكبار التنفيذيين في شكل أسهم، وذلك بعد إستيفاء كافة الضوابط النظامية املقررة في هذا الشأن، وفي هذه  (7

 الحالة تكون القيمة املدخلة لألسهم هي القيمة السوقية عند تاريخ االستحقاق.

تقييم أداء كبار التنفيذيين بشكل رئيس ي على أدائهم املنهي خالل العام ومدى تفاعلهم املنهي في تحقيق أهداف الشركة يبنى  (8

 االستراتيجية.

 املادة الخامسة: اإلفصاح عن املكافآت
زايا املالية وامليفصح مجلس اإلدارة في تقريره السنوي عن تفاصيل السياسات املتعلقة باملكافآت وآليات تحديدها واملبالغ  (4

 والعينية املدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية.

يتم اإلفصاح بدقة وشفافية وتفصيل في تقرير مجلس اإلدارة عن قيمة املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة  (5

 كانت طبيعتها واسمها. التنفيذية ب
ً
 صورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء أكانت مبالغ أم منافع أم مزايا، أيا

 في الشركة، فتكون القيمة املدخلة لألسهم هي القيمة السوقية عند تاريخ االستحقاق. (6
ً
 إذا كانت املزايا أسهما

 املادة السادسة: املراجعة والنفاذ
الترشيحات واملكافآت، ويتم عرض أي  لجنة قبل من –عند الحاجة  – دورية بصفةواإلشراف  تخضع السياسة للمراجعة (4

تعديالت مقترحة من قبل اللجنة على مجلس اإلدارة، الذي يقوم بدراسة ومراجعة التعديالت ويوص ي بها للجمعية العامة 

 للمساهمين إلعتمادها.

مساهمين باملوافقة على التعديل بناًء على توصية من مجلس يتم إعتماد تعديل هذه السياسة بموجب قرار الجمعية العامة لل (5

 اإلدارة، وتكون الالئحة نافذة بمجرد اعتمادها من قبل الجمعية العامة.

كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه الالئحة يطبق بشأنه نظام الشركات السعودي ولوائحه ونظام هيئة السوق املالية ولوائحه ونظام  (6

 ارات الصـادرة مـن الجهـات املختصة فيما يتعلق بالالئحة.الشركة األساس والقر 
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Agenda Item # 7 

Voting on payment of total SAR (2,265,000) as remuneration 

to the members of the Board of Directors for the fiscal year 

ended on 31 December 2020 (attached). 
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 دارةل عضاء مجلس اأة آمكاف – ساس  ل التاسعة عشر من النظام المادة ا
 

  
 

                                                                                      
ن
ن التعاون كة إتحاد الخليج الهلية للتأمي   شر
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remuneration to the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on of Details 
31 December 2020 

 
Based on the obligations of the Gulf Union National Cooperative Insurance Company towards the members of the board of 
directors, which are stipulated in Article (19) nineteen of the company’s By-Law, as well as in the policy of remuneration for 
members of the board of directors, committees and executive management, the details of the remuneration of board members 
for the year 2020 are attached, according to the following: - 
First: - Gulf Union Al Ahlia BOD Members. 

S BOD Member Amount- SR Position Period 

1 Abdulaziz Ali Al-Turki 300,000 Chairman 01/01/2020 TO 31/12/2020 

2 Fawaz Talal Al-Tamimi 150,000 Vice Chairman 01/01/2020 TO 31/12/2020 

3 Munir Hashem Al-Borno 150,000 Member – Managing Director-CEO 01/01/2020 TO 31/12/2020 

4 Ibrahim Abdullah Al-Mutrif 150,000 Member 01/01/2020 TO 31/12/2020 

5 Ayham Muhammad Al-Youssef 150,000 Member 01/01/2020 TO 31/12/2020 

6 Majid Shatti Al Dhafiri 150,000 Member 01/01/2020 TO 31/12/2020 

7 Ghassan Muhammad Kashmiri 150,000 Member 01/01/2020 TO 31/12/2020 

Total 1,200,000 
 

Second: - Audit Committee Members 

S Committee Member Amount- SR Position Period 

1 Ibrahim Abdullah Al-Mutrif 75,000 Committee Chairman 01/01/2020 TO 31/12/2020 

2 Mohammed Al shaea 75,000 Member 01/01/2020 TO 31/12/2020 

3 Ibrahim Al Moqhem 75,000 Member 01/01/2020 TO 31/12/2020 

Total 225,000 
 

Third: - Al Ahlia BOD Members (Membership has expired from the effective date of the merger) 

S BOD Member Amount- SR Position Period 

1 HRH Prince Mohammad Bin Bandar Bin Abdul Aziz Al Saud 200,000 Chairman 01/01/2020 TO 05/12/2020 

2 Omar Bin Saleh Bin Abdul Aziz Babker 64,000 Vice Chairman 01/01/2020 TO 05/12/2020 

3 Prince Abdullah Bin Nayef Bin Abdullah Al Saud 64,000 Member 01/01/2020 TO 05/12/2020 

4 Mohammed Najeeb Mohammed Nasr 64,000 Member 01/01/2020 TO 05/12/2020 

5 Yasser Bin Mohammad Al Harbi 64,000 Member 01/01/2020 TO 05/12/2020 

6 Mesheal Bin Ibrahim Saleh Al Shayea 64,000 Member 01/01/2020 TO 05/12/2020 

7 Bassam Salem Darwish Mustafa 64,000 Member 01/01/2020 TO 05/12/2020 

8 Ahmed Bin Sulaiman Salama Al Muzaini 64,000 Member 01/01/2020 TO 05/12/2020 

9 Loai Khaled Mohammad Mousa 64,000 Member 01/01/2020 TO 05/12/2020 

10 Mohamed Mostafa Abdelaal Selim 64,000 Member 01/01/2020 TO 05/12/2020 

11 Salah Youssef salaheldin hassan reda 64,000 Member 01/01/2020 TO 05/12/2020 

Total 840,000 

                                                                      
 

Gulf Union Al Ahlia Cooperative Insurance                        
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Agenda Item # 8 
Voting on delegating the Board of Directors the vested powers of the 

general assembly meeting as per article (71/1) of the Companies Law for 

one year from the date of the Assembly approval or the end of the 

delegated Board term, which comes first. Such delegation shall be in 

accordance with the requirements stipulated in the Regulatory Rules and 

Procedures issued pursuant to the Companies Law relating to Listed Joint 

Stock Companies 
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Article 71 – Companies Law 

 

Article 71 
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Ordinary General Assembly Meeting – Gulf Union Al Ahlia Cooperative Insurance 

Agenda Item # 9 
Voting on the business and contracts that were entered into between the company and Rawabi 

Holding Company, in which the Chairman of the Board of Directors - Mr. Abdulaziz Ali Al-Turki has a 

direct interest in (where he holds the position of Chairman of the Board of Directors), noting that the 

transactions that took place during the fiscal year 2020 are (insurance policies for one year with a 

value of 1,456,778 Saudi riyals), there are no preferential terms in these deals and contracts. 

Agenda Item # 10 
Voting on the business and contracts that were entered into between the company and Al Tamimi 

Group, which the Vice Chairman of the Board of Directors - Mr. Fawaz Talal Al Tamimi has an indirect 

interest in (where he holds the position of a member of the Board of Directors), noting that the 

transactions that took place during the fiscal year 2020 are (insurance policies for one year with a 

value of 7,098,298 SAR), and there are no preferential terms in these deals and contracts. 

Agenda Item # 11 
Voting on the business and contracts that were entered into between the company and Al Muhaidib 

Group, in which a member of the Board of Directors - Mr. Majid Shatti Al Dhafiri has an indirect 

interest in (where he holds an executive position), noting that the transactions that took place during 

the fiscal year 2020 are (insurance policies for one year with a value of 6,028,238 Saudi Riyals), and 

there are no preferential terms in these deals and contracts. 

Agenda Item # 12 
Voting on the business and contracts that were entered into between the company and Al Muhaidib 

Group, in which a member of the Board of Directors - Mr. Majid Shatti Al Dhafiri has an indirect 

interest in (where he holds an executive position), noting that the transactions that took place during 

the fiscal year 2020 are (Rent Contracts for the Company’s offices for one year with a value of 

2,897,306 Saudi Riyals), and there are no preferential terms in these deals and contracts. 
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  م2021ارس م 31
 

كة اتحاد الخليج ن  األهلية السادة / مساهمي شر مي  ي المحتر
ن التعاونن  للتأمي 

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 
ي تنص عىل  (71)إشارة إىل المادة  كات الصادر عن وزارة التجارة واالستثمار والتر أي  إلدارةاال يجوز أن يكون لعضو مجلس أنه "من نظام الشر

خيص مسبق من الجمعية العامة العادية يجدد  كة إال بتر ي تتم لحساب الشر ي األعمال والعقود التر
ة فن ة أو غت  مباشر  ة."نكل س  مصلحة مباشر

ي وعليه نود إبالغكم باألعم
ي تمت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المالية المنتهية فن ي  2020ديسمتر  31ال التر كة تسعي ا م والتر لشر

ي هذه األعمال والعقود حيث  الحصول عىل ترخيص من الجمعية
وط تفضيلية فن :  ال توجد أي شر  عليها وهي عىل النحو التاىلي

 المبلغ  المصلحةالعضو صاحب  طبيعة التعامالت العالقة  ذو الطرف 
ن  القابضه روابي شركة كي  اقساط تامي 

  1,456,778 عبدالعزيز التر
كي  مطالبات مدفوعة القابضه روابي شركة

  118,642 عبدالعزيز التر
ن  مجموعة التميمي    7,098,298 فواز التميمي  اقساط تامي 
 1,607,587 فواز التميمي  مطالبات مدفوعة مجموعة التميمي 

ن  المهيدبمجموعة  يظماجد ال اقساط تامي   6,028,238 فت 
يظماجد ال مطالبات مدفوعة مجموعة المهيدب   1,487,781 فت 
يظماجد ال ايجار سنوي للمكاتب مجموعة المهيدب   ,2,897,306 فت 

 
ن )هناك بعض األعمال والعقود  كة وبعض أعضاء مجلس اإلدارة (وثائق تأمي  ن الشر ي تمت بي  ن  والتر ات بية اإلحتياجلتل والمدراء التنفيذيي 

كةت الشخصية لهم، وتم ن وتقع ضمن نشاط الشر كة مع عموم المتعاقدين والمتعاملي  ي تتبعها الشر وط التر  جميعها بنفس األوضاع والشر
 . ريال سعودي 13,230بلغ اجماليها  المعتاد  حيث

 

كة السادة / برايس وترهاوس كوبرز . كما نرفق لكم التقرير الخاص عن هذه التعامالت والصادر من   مراجع حسابات الشر

 

 وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،

 

كي            
 عبدالعزيز علي التر

 رئيس مجلس اإلدارة           
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Agenda Item # 13 

Voting to use the entire balance of the share premium 

amounting to (89,488,445 Saudi Riyals) to reduce part of 

the accumulated losses of the company. 
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Thank You 
Gulf Union Al Ahlia Cooperative Insurance 


