محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (االجتماع األول) لمساهمي الشركة الوطنية للتأمين
المنعقد يوم االحد 1442/08/29هـ الموافق 2021/04/11م
بناءاًًعلىًدعوةًمجلسًاإلدارةًالموجهةًلمساهميًالشركةًلحضورًاجتماعًالجمعيةًالعامةًغيرًالعاديةً(االجتماعًاألول)ًً
عنً طريقً وسائلً التقنيةً الحديثةًًوالذيًًتمً إعالنهاً بموقعًًالسوقً الماليةً السعوديةً "تداول"ًًبتاريخ ًً1442/ً08/ً08هـً

نً
إلثني ً
الموافقً ًً2021/03/21مً ًونشرهاً بالصحيفةً اليوميةً ً(الوطن)ً ً–ً ًالصادرةً بالعددً (ً ً ً)ً ً7411يومً ًا ً

1442/ً08/ً08هـًالموافق ً2021/03/22م ً ًً ً،ودعماً ًللجهودً واإلجراءاتًالوقائيةً واالحت ارزيةًمنًقبلًالجهات ًالصحيةً
المختصةً وذاتً العالقةً للتصديً لفيروسً كوروناً المستجدًً(ًً)COVID-19وامتداداً للجهودً المتواصلةًًالتيً تبذلهاً كافةً

الجهاتًالحكوميةًفيًالمملكةًالعربيةًالسعوديةًفيًاتخاذًالتدابيرًالوقائيةًالالزمةًلمنعًانتشارهًً .
ً

ًوعليهًًانعقدًً(االجتمًاعًًاألول)ًًفيً تمــامً الساعةً ً( ً)6:30مساءًًًعنً طريقً وسائلً التقنيةً الحديثةً (مرئيًً ًوًًصوتيً)ً
برئاسةًاالستاًذً/حسينًبنًسعيدًعقيلًًرئيسًمجلسًاإلدارةًوبحضورًأعضاءًمجلسًاإلدارةًالتاليةًً :
 -1االستاذً/فيصلًبنًمحمدًش اررةً
ً-ً2االستاذً/أمينًبنًموسىًالعفيفيً
ً-ً3االستاذً/طًاهرًبنًمحمدًالدباغ

ً-ً4االستاذًً/نضالًبنًمحمًدًرشيًدًرضوان
ً-ً5االستاذً/راكانًبنًعامرًالهوشانًً
ً-ً6االستاذً/رائدًبنًسلمانًساترً

ً-ً7االستاذًً/هيثمًبنًفاروقًأخضر ً
ً

وتغيبًكالًمنًًً :
ً

 -1االستاذً/برندًألويسًكوهنً
ً-ً2االستاذً/سورينًكرينغًنيكوالجيسنً ً
ً
ً
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ضاءًلجنةًالمراجعةً :
كماًحضرًأع ً
ً

 -1االستاذً/سراجًالدينًأنوارًمظهرًالدينًً

ً-ً2االستاذً/نضالًبنًمحمدًرشيدًرضوانً ً
ً-3األستاذًً/ساميًبنًموسىًالحلبيً ً

ًوحضرًممثلًهيئةًالسوقًالماليةًعنًطريقًوسائلًالتقنيةًالحديثةً(مرئيًوًصوتيً)ً :
حً
ًاألستاًذةًً/الهامًصال ً
ً

ً

افتتحً رئيسًالجمعية ً(االجتماع ًاألول) ًبالترحيبًبالسادة ًالمساهمين ًوأعلنًعنًانعقادًالجمعية ًالعامة ًحيثً
كانتًبياناتًالحضورً(عنًبعد)ًمنًالمساهمينًكالتاليًً ً:
ً

ن
عددًالمساهمي ً

عددًاألسهًم

النسب ًة

التصويتًاإللكترونيً(عنًبعد)ً

75

12.706.598

%63.53

يً
االجمال ً

75

12.706.598

%63.53

وبذلكًيك ًونًًانعقادًالجمعيةًصحيحاًًطبقاًلنظامًالشركاتًًوالنظامًاألساسيًللشركةً .
وأقترح ًرئيسًالجمعيةًتعيين ًاألستاًذً /غسان ًبنًحمزه ًالجنيًد ًسكرتي ارًللجمعيةً،كماًتمًاختيارًأعضاءًلجنةً
مراجعةًوفرزًاألصواتًوالمكونةًمنًاألستاًذًً/محمدًبنًأحمدًالشاميًًواألستاذً/مشاريًبنًسعيدًالمولًدً .
بعًدًذلكًقامًسكرتيرًالجمعيةًبقراءةًجدولًأعمـالًالجمعيـةًالعامـةًغيـرًالعاديـةًعلـىًالسـادةًالمسـاهمينًًً,ثـمً
طلــبًرئــيسًالجمعيــةًمــنًممثــلًمراجعــيًالحســاباتًتــالوةًتقريــرًم ارقــبًالحســاباتًوالقـوائمًالماليــةًعــنًالســنةً
تًً
الماليــةًالمنتهيــةًفــيً2020/12/31مً،وتقريــرًتأكيــدًمحــدودًبحســبًمتبلبـاتًالمــاًدةًً71مــنًنظــامًالشــركا ً
وأبدىًاستعدادهًللردًعلىًأيًاستفساراتًمنًقبلًالمساهمينً .
نً
*ولمًيردًأيًاستفساراتًمنًقبلًالمساهمي ً
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ً
تًمنًاالجتماعً(عبرًوسائلًالتقنيةًالحديثة)ًًالستكمالً
ثمًطلبًرئيسًالجمعيةًخروجًممثليًمراجعًالحسابا ً
مناقشةًبنودًجدولًاألعمالً .
بعدًذلكًقامًعضوًلجنةًالمراجعةًاألستاذً/نضالًبنًمحمدًرشيدًرضوانًبتالوةًتقريرًلجنةًالمراجعةًالسـنويً
علىًالسادةًالمساهمينً .
ًوتــمًاســتع ار ًًعــرو

ًمراجعــيًالحســاباتًالــذينًتقــدمواًلفحــوًومراجعــةًوتــدقيقًالقـوائمًالماليــةًللربــعًالثــانيً
ً

والثالثًوالسنويًمنًالعامًالماليً2021مً،والربعًاألولًمنًعامً2022مً،حيثًأوصتًاللجنةًبتعيينًمراجعً
الحســاباتًالســادةً/أرنســتًويونــغًوشــركاهً ًوبأتعــا ًقــدرهاً(ً)ً545ألــرًريــالًســعوديًًوالســادةً/ب ـرايسًًووتــرً
هاوسًكوبرزً ًوبأتعا ًقدرهاً(ً)ً535ألرًريالًسعوديً .
وعقبًذلكًأعلنًرئيسًالجمعيةًعنًفتحًبا ًالمناقشةًللمساهمينًوتوجيهًأسئلتهمًإلىًالمجلـسًحسـبًجـدولً
األعمالً .
نً
ولمًيردًأيًاستفساراتًمنًقبلًالمساهمي ً
* ً
ً
تًبفحوًومراجعةًمحضرًفرزًاالصواتً(نتائجًالتصويت)ً
ًبعدًذلكًقامًعضواًلجنةًمراجعةًوفرزًاألصوا ً
شركةًمركزًإيداعًاألوراقًالمالية)ًًوقامًسكرتيرًالجمعيةًبقراءةًنتائجًالتصويتًوكانت ًالنتائجً
ً
المستلمًمن ً(
كالتاليً:
بنود الجمعية
نص البند
البند األول

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 31
ديسمبر 2020م.
البند الثاني

التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في
 31ديسمبر 2020م.
البند الثالث

التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31
ديسمبر 2020م

الموافقون

غير الموافقون

ممتنعون

12,665,580
%99.67

18,570
%0.15

22,448
%0.18

12,665,580
%99.67

18,570
%0.15

22,448
%0.18

12,665,580
%99.67

18,570
%0.15

22,448
%0.18
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البند الرابع

التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين بناء ع لى توصية لجنة المراجعة ،وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم
المالية للربع األول والثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2021م والربع األول للعام  2022وتحديد أتعابهم.

أسماء المرشحين

م

عدد األسهم

النسبة

1

إرنست ويونغ وشركاه

%99.13

12,595,756

2

برايس واتر هاوس كوبرز

%98.88

12,564,293

3

السيد العيوطي وشركاه

%0.54

68,715

%0.73

92,216

الممتنعين

البند الخامس

التصويت على قرار المجلس بتعيين األستاذ  /طاهر بن محمد الدباغ
 عضوا ً غير تنفيذي بمجلس اإلدارة إبتداءا ً من تاريخ تعيينه في2020/11/05م إلكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة
الحالية في 2022/04/25م ،خلفا ً للعضو السابق األستاذ  /حسام
الخيال – عضو غير تنفيذي.

12,655,250
%99.60

40,635
%0.32

10,713
%0.08

البند السادس

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة
ابراهيم الجفالي وإخوانه والتي ألعضاء مجلس اإلدارة السادة  /أمين
العفيفي و فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء
مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد عقد إيجار المركز
الرئيسي ،علما ً بأن قيمة التعامالت التي تمت في عام 2020م كانت
بمبلغ  3,846ألف لاير وال توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه
العقود.

12,637,530
%99.46

60,332
%0.47

8,736
%0.07

البند السابع

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة سنك
للتأمين ،والتي ألعضاء مجلس اإلدارة السادة  /أمين العفيفي و
فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة
بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية إعادة التأمين اإلختياري،
علما ً بأن قيمة التعامالت التي تمت لعام 2020م كانت بمبلغ 1,801
ألف لاير وال توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

12,652,756
%99.58

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة
اإلسمنت السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة السيد /أمين العفيفي
مصلحة مباشرة فيها ،حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي
عبارة عن أقساط تجديد تأمين ،علما ً بأن قيمة التعامالت التي تمت
لعام 2020م كانت بمبلغ  4,038ألف لاير وال توجد أيّة شروط
تفضيلية في هذه العقود.

12,652,756
%99.58

45,106
%0.35

8,736
%0.07

البند الثامن
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45,106
%0.35

8,736
%0.07

البند التاسع

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة
ابراهيم الجفالي وإخوانه ألنظمة المعلومات والتي ألعضاء مجلس
اإلدارة السادة  /أمين العفيفي و فيصل شراره ،مصلحة مباشرة فيها
حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد
إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب اآللي ،علما ً بأن قيمة التعامالت التي
تمت لعام 2020م كانت بمبلغ  1,209ألف لاير وال توجد أيّة
شروط تفضيلية في هذه العقود.

12,637,530
%99.46

60,332
%0.47

8,736
%0.07

البند العاشر

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مجموعة
شركات الناغي والتي لعضو مجلس اإلدارة السيد  /طاهر الدباغ ،
مصلحة مباشرة فيها حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي
عبارة عن أقساط تجديد تأمين ،علما ً بأن قيمة التعامالت التي تمت
لعام 2020م كانت بمبلغ  6,775ألف لاير وال توجد أيّة شروط
تفضيلية في هذه العقود.

12,652,426
%99.57

45,436
%0.36

8,736
%0.07

البند الحادي عشر

التصويت على صرف مبلغ  1,140,000لاير ( مليون ومائة
وأربعين ألف لاير) مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
البند الثاني عشر

12,589,881
%99.08

88,429
%0.70

28,288
%0.22

12,671,315
%99.72

18,570
%0.15

16,713
%0.13

12,659,529
%99.63

19,656
%0.15

27,413
%0.22

التصويت على تعدّيل المادة رقم  4من النظام األساسي للشركة،
المتعلقة بـ المشاركة والتملك في الشركات.

12,670,079
%99.71

19,806
%0.16

16,713
%0.13

البند الخامس عشر

12,670,029
%99.71

19,856
%0.16

16,713
%0.13

التصويت على تعدّيل المادة رقم  1من النظام األساسي للشركة،
المتعلقة بـ التأسيس.
البند الثالث عشر

التصويت على تعدّيل المادة رقم  3من النظام األساسي للشركة،
المتعلقة بـ أغراض الشركة.
البند الرابع عشر

التصويت على تعدّيل المادة رقم  7من النظام األساسي للشركة،
المتعلقة بـ استثمارات الشركة.
البند السادس عشر

التصويت على تعدّيل المادة رقم  12من النظام األساسي للشركة،
المتعلقة بـ تداول األسهم.
البند السابع عشر

12,670,279
%99.72

19,606
%0.15

16,713
%0.13

التصويت على تعدّيل المادة رقم  13من النظام األساسي للشركة،
المتعلقة بـ زيادة رأس المال.

12,656,494
%99.61

19,656
%0.15

30,448
%0.24

البند الثامن عشر

12,670,213
%99.72

19,606
%0.15

16,779
%0.13

التصويت على تعدّيل المادة رقم  14من النظام األساسي للشركة،
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المتعلقة بـ تخفيض رأس المال.
البند التاسع عشر

12,670,263
%99.72

19,606
%0.15

16,729
%0.13

12,670,263
%99.72

19,606
%0.15

16,729
%0.13

12,670,263
%99.72

19,606
%0.15

16,729
%0.13

التصويت على تعدّيل المادة رقم  18من النظام األساسي للشركة،
المتعلقة بـ صالحيات المجلس.

12,670,213
%99.72

19,656
%0.15

16,729
%0.13

التصويت على تعدّيل المادة رقم  19من النظام األساسي للشركة،
المتعلقة بـ مكافأة أعضاء المجلس.

12,612,794
%99.26

33,391
%0.26

60,413
%0.48

التصويت على تعدّيل المادة رقم  15من النظام األساسي للشركة،
المتعلقة بـ إدارة الشركة.
البند العشرون

التصويت على تعدّيل المادة رقم  16من النظام األساسي للشركة،
المتعلقة بـ انتهاء .عضوية المجلس.
البند الواحد والعشرون

التصويت على تعدّيل المادة رقم  17من النظام األساسي للشركة،
المتعلقة بـ المركز الشاغر في المجلس.
البند الثاني والعشرون

البند الثالث والعشرون

البند الرابع والعشرون

التصويت على تعدّيل المادة رقم  20من النظام األساسي للشركة،
المتعلقة بـ صالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
البند الخامس والعشرون

التصويت على تعدّيل المادة رقم  21من النظام األساسي للشركة،
المتعلقة بـ اجتماعات المجلس.
البند السادس والعشرون

التصويت على تعدّيل المادة رقم  22من النظام األساسي للشركة،
المتعلقة بـ نصاب اجتماع المجلس.
البند السابع والعشرون

التصويت على تعدّيل المادة رقم  24من النظام األساسي للشركة،
المتعلقة بـ االتفاقيات والعقود.
البند الثامن والعشرون

التصويت على تعدّيل المادة رقم  25من النظام األساسي للشركة،
المتعلقة بـ حضور الجمعيات.
البند التاسع والعشرون

12,670,279
%99.72
12,670,279
%99.72
12,670,229
%99.72
12,670,279
%99.72
12,670,279
%99.72

19,606
%0.15
19,606
%0.15
19,606
%0.15
19,606
%0.15
19,606
%0.15

16,713
%0.13
16,713
%0.13
16,763
%0.13
16,713
%0.13
16,713
%0.13

التصويت على تعدّيل المادة رقم  26من النظام األساسي للشركة،
المتعلقة بـ الجمعية التأسيسية.

12,670,279
%99.72

19,606
%0.15

16,713
%0.13

البند الثالثون

12,670,079

19,806

16,713
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التصويت على تعدّيل المادة رقم  27من النظام األساسي للشركة،
المتعلقة بـ اختصاصات الجمعية التأسيسية.
البند الواحد والثالثون

%99.71

%0.16

%0.13

12,670,079
%99.71

19,806
%0.16

16,713
%0.13

12,670,279
%99.72

19,606
%0.15

16,713
%0.13

12,670,279
%99.72

19,606
%0.15

16,713
%0.13

التصويت على تعدّيل المادة رقم  33من النظام األساسي للشركة،
المتعلقة بـ نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

12,670,279
%99.72

19,606
%0.15

16,713
%0.13

التصويت على تعدّيل المادة رقم  35من النظام األساسي للشركة،
المتعلقة بـ قرارات الجمعيات.

12,670,279
%99.72

19,606
%0.15

16,713
%0.13

التصويت على تعدّيل المادة رقم  28من النظام األساسي للشركة،
المتعلقة بـ اختصاصات الجمعية العامة العادية.
البند الثاني والثالثون

التصويت على تعدّيل المادة رقم  30من النظام األساسي للشركة،
المتعلقة بـ دعوة الجمعيات.
البند الثالث والثالثون

التصويت على تعدّيل المادة رقم  32من النظام األساسي للشركة،
المتعلقة بـ نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
البند الرابع والثالثون

البند الخامس والثالثون

البند السادس والثالثون

التصويت على تعدّيل المادة رقم  36من النظام األساسي للشركة،
المتعلقة بـ المناقشة في الجمعيات.
البند السابع والثالثون

التصويت على تعدّيل المادة رقم  39من النظام األساسي للشركة،
المتعلقة بـ تعيين مراجع الحسابات.
البند الثامن والثالثون

التصويت على تعدّيل المادة رقم  41من النظام األساسي للشركة،
المتعلقة بـ التزامات مراجع الحسابات.
البند التاسع والثالثون

التصويت على تعدّيل المادة رقم  43من النظام األساسي للشركة،
المتعلقة بـ الوثائق المالية.
البند األربعون

التصويت على تعدّيل المادة رقم  45من النظام األساسي للشركة،
المتعلقة بـ الزكاة واالحتياطي.
البند الواحد واألربعون

التصويت على تعدّيل المادة رقم  49من النظام األساسي للشركة،
المتعلقة بـ مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة.

12,670,279
%99.72
12,670,279
%99.72
12,670,229
%99.72
12,655,644
%99.60
12,670,279
%99.72
12,666,229
%99.69

صفحة7من8

19,606
%0.15
19,606
%0.15
19,656
%0.15
19,606
%0.15
19,606
%0.15
19,606
%0.15

16,713
%0.13
16,713
%0.13
16,713
%0.13
31,348
%0.25
16,713
%0.13
20,763
%0.16

البند الثاني واألربعون

التصويت على تعدّيل المادة رقم  50من النظام األساسي للشركة،
المتعلقة بـ انقضاء الشركة.

19,656
%0.15

12,659,529
%99.63

27,413
%0.22

البند الثالث واألربعون

التصويت على حذف الباب العاشر من نظام الشركة األساس،
المتعلق بـ (تصفية الشركة) وضمه إلى الباب التاسع والمتعلق بـ
المنازعات.

12,641,214
%99.48

التصويت على حذف الباب الحادي عشر من نظام الشركة األساس،
المتعلق بـ (أحكام ختامية) وضمه إلى الباب التاسع والمتعلق بـ
المنازعات.

12,655,648
%99.60

19,936
%0.16

45,448
%0.36

البند الرابع واألربعون

19,986
%0.16

30,964
%0.24

ً
وبذلكًيكونًقرارًاجتماعًالجمعيةًعلـىًجـدولًأعمـالًالجمعيـةًالعامـةًالعاديـةًهـيًالموافقـةًبأغلبيـةًاألصـواتً
علىًكافةًبنودًجدولًاألعمالً،وتمًتعيـينًمراجعـيًالحسـاباتًًالسـادةً/أرنسـتًويونـغًوشـركاهً ًوبأتعـا ًقـدرهاً
(ً)ً545ألــرًريــالًســعوديًًوالســادةً/بـرايسًًووتــرًهــاوسًكــوبرزً ًوبأتعــا ًقــدرهاً(ً)ً535ألــرًريــالًســعوديً
ثًوالسـنويًمـنًالعـامًالمـاليً2021مً،والربـعً
لفحوًومراجعةًوتـدقيقًالقـوائمًالماليـةًللربـعًاألولًالثـانيًوالثالـ ً
األولًمنًعامً2022مً .
ً
ي ًتمام ًالساعةً(ً )7:15مساءً ًحيثًقدمً رئيسًالجمعيةًبإسمًمجلسًإدارةًالشركةً
هذاًوقدًانتهىًاالجتماع ًف ً
وكافةًمنسوبيهاًالشكرًلجميعًالحاضرينًوالمشاركةًالفعالةًفيًهذاًاالجتماعًً .
وهللا الموفـــــــــــــــق،،،
رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية
األستاذ /غسان الجنيد
ًًالتوقيعً:ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً

األستاذ /حسين بن سعيد عقيلًً
ً

ً

ً

ًً

صفحة8من8

ًًًًًًًالتوقيعً:ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً ً

