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كة ساب للتكافل   نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شر

 

ي  الموافقة عىل .1
 
 م. 2019ديسمير  31تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية ف

ي  الموافقة عىل .2
 
 م. 2019ديسمير  31القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية ف

ي  الموافقة عىل .3
 
 م. 2019 ديسمير  31تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية ف

ي  الموافقة عىل .4
 
 م. 2019 ديسمير  31إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية ف

كة  الموافقة عىل .5 كة العظم والسديري وآل الشيخ تعيير  مراجعي الحسابات للشر كة برايس وتر هاوس كويرز وشر وهما شر

كاؤهم من وائم المالية للرب  ع بير  المرشحير  بناء عىل توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق الق وشر

ي والثالث والرابع والسنوي من العام 
 م، م، وتحديد أتعابه2021م، والرب  ع األول من عام 2020الثان 

ي  736رصف مبلغ  الموافقة عىل .6
 
 31ألف ريال سعودي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية ف

 م. 2019 ديسمير 

ي  الموافقة عىل .7
ي ألعضاء مجلس اإلدارة األعمال والعقود الت 

ي والت 
يطان  كة وبير  البنك السعودي الير  ستتم بير  الشر

ة باعتبارهم ممثلير  للبنك  اك مصلحة غير مباشر االستاذ/ محمد الشايع، األستاذ/ بشار القنيبيط، واألستاذ/ ياش الير

خيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن عقود تأمير  سنوية )وت ي والي 
يطان  شمل حماية الممتلكات ضد جميع السعودي الير

ار اإلرهاب وديون  ونية، الحماية من أرص  ، وتوقف األعمال، والمعدات اإللكي  االخطار، والمسؤولية تجاه الغير

 بأن المبلغ بلغ خالل عام 
ً
ألف ريال سعودي. وبلغ مجموع  55,855م 2019المجموعات، والرعاية للمجموعات(علما

ي هذه االتفاقية. أل 23,942المطالبات المدفوعة 
 
وط تفضيلية ف  بأنه ال يوجد شر

ً
 ف ريال سعودي. علما

 

 

ي ألعضاء مجلس اإلدارة  الموافقة عىل  .8
ي والت 

يطان  كة وبير  البنك السعودي الير ي ستتم بير  الشر
األعمال والعقود الت 

ة باعتبارهم ممثلير  للبنك  اك مصلحة غير مباشر االستاذ/ محمد الشايع، األستاذ/ بشار القنيبيط، واألستاذ/ ياش الير

خيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن  ي والي 
يطان  عقود خدمات تشغيل سنوية واستخدام الموجودات السعودي الير

 بأن المبلغ بلغ خالل عام 
ً
ألف ريال سعودي.  2,997م 2019الثابتة والبنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات. علما

 بأنه ال يوجد 
ً
ي هذه االتفاقية.  علما

 
وط تفضيلية ف  شر

 

كة وبير  ا الموافقة عىل .9 ي ستتم بير  الشر
ي ألعضاء مجلس اإلدارة األعمال والعقود الت 

ي والت 
يطان  لبنك السعودي الير

ة باعتبارهم ممثلير  للبنك  اك مصلحة غير مباشر االستاذ/ محمد الشايع، األستاذ/ بشار القنيبيط، واألستاذ/ ياش الير

 بأن الم
ً
ي ودائع مرابحة، علما

 
خيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن دخل استثمارات ف ي والي 

يطان  بلغ بلغ السعودي الير

ي هذه االتفاقية.  709م 2019خالل عام 
 
وط تفضيلية ف  بأنه ال يوجد شر

ً
 ألف ريال سعودي. علما
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كة وبير  وكالة ساب للتأمير  المحدودة )تابعة( التابعة للبنك  الموافقة عىل .10 ي ستتم بير  الشر
األعمال والعقود الت 

ي ألعضاء مجلس اإلدارة االستاذ/ محمد الشايع، األستاذ/ بشار القنيبيط، واألستاذ/ ياش 
ي والت 

يطان  السعودي الير

ة باعتبارهم ممثلير  للبنك السعودي الير  اك مصلحة غير مباشر خيص بها لعام قادم. كانت عبارة عن الير ي والي 
يطان 

كة  ي دفعتها الشر
كة وبلغ إجمالي العموالت الت 

ألف ريال  3,798عقد وكالة تأمير  سنوي وحرصي لبيع منتجات الشر

ي هذه االتفاقية. 
 
وط تفضيلية ف  بأنه ال يوجد شر

ً
 سعودي. علما

 

ي س           تتم بير  ا الموافقة عىل .11
كة وباألعمال والعقود الت  ي سي العربيةلش           ر الس           عودية المحدودة )تابعة(   ير  اتش اس نر

ي ألعض       اء مجلس اإلدارة االس       تاذ/ محمد الش       ايع، األس       تاذ/ بش       ار القنيبيط، 
ي والت 

يطان  التابعة للبنك الس       عودي الير

خيص بها لعام قادم.  ي والي 
يطان  ة باعتبارهم ممثلير  للبنك الس           عودي الير اك مص           لحة غير مباشر واألس           تاذ/ ياش الير

، وتوقف وهي عبارة عن عقود تأمير    س    نوية )وتش    مل حماية الممتلكات ض    د جميع االخطار، والمس    ؤولية تجاه الغير

ي عام 
 
 بأن طبيعة التعامالت ف

ً
ار اإلرهاب( علما ونية، الحماية من أرص  م كانت عبارة 2019األعمال، والمعدات اإللكي 

 بأنه ال يوج 1,141عن عقود تأمير  س                نوية مختلفة بقيمة 
ً
ي هذه ألف ريال س                عودي. علما

 
وط تفض                يلية ف د شر

 االتفاقية. 
 

ي سي العربية السعودية المحدودة )تابعة( التابعة  الموافقة عىل .12 كة وبير  اتش اس نر ي ستتم بير  الشر
األعمال والعقود الت 

ي ألعضاء مجلس اإلدارة االستاذ/ محمد الشايع، األستاذ/ بشار القنيبيط، واألستاذ/ 
ي والت 

يطان  للبنك السعودي الير

 بأن طبيعة ياش 
ً
خيص بها لعام قادم. علما ي والي 

يطان  ة باعتبارهم ممثلير  للبنك السعودي الير اك مصلحة غير مباشر الير

ي عام 
 
ي الصناديق 2019التعامالت ف

 
م كانت عبارة عن عقود إدارة استثمارات حملة وثائق التكافل العائىلي لألفراد ف

ي سي العربية السعودية كة اتش اس نر ي بلغت  االستثمارية شر
ألف ريال سعودي، حيث  376,834المحدودة والت 

اه خالل السنة  ألف ريال سعودي، بينما بلغت قيمة  77,080بلغت قيمة االستثمارات المرتبطة بوحدات مشي 

ألف ريال سعودي. كما بلغ الخصم المستلم عىل  97,864االستثمارات المرتبطة بوحدات مباعة خالل السنة 

ي هذه االتفاقية.  1,524وحدات مبلغ استثمارات مرتبطة ب
 
وط تفضيلية ف  بأنه ال يوجد شر

ً
 ألف ريال سعودي. علما

 

كة والمتعلقة ب التأسيس. 1تعديل المادة ) الموافقة عىل .13   ( من النظام األساسي للشر

كة (2تعديل المادة ) الموافقة عىل .14 كة والمتعلقة بإسم الشر   . من النظام األساسي للشر

كة. 3عديل المادة )ت الموافقة عىل .15 كة والمتعلقة ب أغراض الشر  ( من النظام األساسي للشر

كات. 4تعديل المادة ) الموافقة عىل .16 ي الشر
 
كة والمتعلقة ب المشاركة والتملك ف   ( من النظام األساسي للشر
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كة. 7تعديل المادة ) الموافقة عىل .17 كة والمتعلقة ب استثمارات الشر  ( من النظام األساسي للشر

كة والمتعلقة ب تداول األسهم. 12تعديل المادة ) الموافقة عىل .18  ( من النظام األساسي للشر

كة والمتعلقة بزيادة رأس المال. 13تعديل المادة ) الموافقة عىل .19  ( من النظام األساسي للشر

كة والمتعلقة بتخفيض رأس المال. 14تعديل المادة ) الموافقة عىل .20  ( من النظام األساسي للشر

كة. 15تعديل المادة ) الموافقة عىل .21 كة والمتعلقة بإدارة الشر  ( من النظام األساسي للشر

كة والمتعلقة ب انتهاء عضوية المجلس. 16تعديل المادة ) الموافقة عىل .22  ( من النظام األساسي للشر

ي 17تعديل المادة ) الموافقة عىل .23
 
كة والمتعلقة بالمركز الشاغر ف  المجلس. ( من النظام األساسي للشر

كة والمتعلقة بصالحيات( من النظام األ 18تعديل المادة ) الموافقة عىل .24  المجلس.  ساسي للشر

كة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس، والمكافأة الخاصة 19تعديل المادة ) الموافقة عىل .25 ( من النظام األساسي للشر

 برئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب. 

كة والمتعلقة بصالحيات الرئيس والنائب والعضو 20ادة )تعديل الم الموافقة عىل .26 ( من النظام األساسي للشر

 المنتدب وأمير  الش. 

كة والمتعلقة باجتماعات المجلس. 21تعديل المادة ) الموافقة عىل .27  ( من النظام األساسي للشر

كة والمتعلقة بنصاب اجت22تعديل المادة ) الموافقة عىل .28  ماع المجلس. ( من النظام األساسي للشر

كة والمتعلقة ب االتفاقيات والعقود. 24تعديل المادة ) الموافقة عىل .29  ( من النظام األساسي للشر

كة والمتعلقة ب حضور الجمعيات. 25تعديل المادة ) الموافقة عىل .30  ( من النظام األساسي للشر

كة والمتعلقة ب ال26تعديل المادة ) الموافقة عىل .31  جمعية التأسيسية. ( من النظام األساسي للشر

كة والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية. 27تعديل المادة ) الموافقة عىل .32  ( من النظام األساسي للشر

كة والمتعلقة اختصاصات الجمعية العامة العادية. 28تعديل المادة ) الموافقة عىل .33  ( من النظام األساسي للشر

كة والمتعلقة ب دعوة الجمعيات. ( من النظام ا30تعديل المادة ) الموافقة عىل .34  ألساسي للشر

كة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. 32تعديل المادة ) الموافقة عىل .35  ( من النظام األساسي للشر

كة والمتعلقة ب نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية. 33تعديل المادة ) الموافقة عىل .36  ( من النظام األساسي للشر

ي الجمعيات. 36تعديل المادة ) الموافقة عىل .37
 
كة والمتعلقة بالمناقشة ف  ( من النظام األساسي للشر

. 37تعديل المادة ) الموافقة عىل .38 كة والمتعلقة ب رئاسة الجمعيات وإعداد المحارص   ( من النظام األساسي للشر

كة والمتعلقة ب تعيير  مراجع الحسابات. 39تعديل المادة ) الموافقة عىل .39  ( من النظام األساسي للشر

امات مراجع الحسابات. 41تعديل المادة ) الموافقة عىل .40 كة والمتعلقة ب الي    ( من النظام األساسي للشر
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كة والمتعلقة ب الوثائق المالية. 43تعديل المادة ) الموافقة عىل .41  ( من النظام األساسي للشر

. 45عديل المادة )ت الموافقة عىل .42 كة والمتعلقة بالزكاة واالحتياطي  ( من النظام األساسي للشر

كة والمتعلقة ب( من ال46تعديل المادة ) الموافقة عىل .43  ستحقاق األرباح. إنظام األساسي للشر

كة47تعديل المادة ) الموافقة عىل .44 كة والمتعلقة بخسائر الشر  ( من النظام األساسي للشر

كة والمتعلقة ب مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة. 49المادة ) تعديل الموافقة عىل .45  ( من النظام األساسي للشر

كة والمتعلقة ب ( من الن50تعديل المادة ) الموافقة عىل .46 كة. إظام األساسي للشر  نقضاء الشر

شيحات والمكافآت.  الموافقة عىل .47  تعديل الئحة عمل لجنة الي 

كة عمل تعديل الئحة الموافقة عىل .48  .حوكمة الشر

 دارة التنفيذية واللجان المنبثقة عنه. كافآت وتعويضات أعضاء المجلس واإل تعديل سياسات م الموافقة عىل .49

شح لعضوية مجلس اإلدارة.  الموافقة عىل .50  تعديل سياسة ومعايير الي 

 


