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 التاسعة العادية الجمعية العامة اجتماع بناًء على دعوة مجلس اإلدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور

 بتاريخ األربعاءيوم بموقع السوق المالية السعودية "تداول"  ي تم إعالنهاتوال (األولاالجتماع )
الصادرة  (عكاظ)الصحيفة اليومية ب فس اليومفي ن ونشرها م،03/07/2019 الموافقه 30/10/1440

  .(6صفحة رقم )بال (19303بالعدد رقم )
 

 

قاعة األول كابيتال، الدور الثاني بمركز بن حمران التجاري، طريق األمير في انعقد االجتماع  فقد وعليه
مساًء برئاسة  (6:30، في تمــام الساعة )، المملكة العربية السعوديةمحمد بن عبدالعزيز )التحلية( بمدينة جدة

 د. /ورئيس لجنة المراجعة عضو مجلس اإلدارة وبحضور ،اإلدارةرئيس مجلس  ،د. صالح جميل مالئكة
 .مريع سعد الهباش

 
 

 هم عن حضور الجمعية، وهم:ؤ واعتذر أعضاء المجلس التالية أسما
 الغريرأحمد أ. مروان  -1
 بياري حسن م. حسين  -2
 بصراوي  حمزة أ. لؤي  -3
 الشتيفي علي. أحمد أ -4
 السويكت عبدهللا أ. راشد -5

 

 
 .ممثاًل عن هيئة السوق المالية أمل الصغير /ةاألستاذ تحضر كما 

 
المحاسبون  البسام وشركاه /السادةعن  إبراهيم البسام /األستاذ ،باتالحسا يكما حضر ممثلو مراجع

 .وشركاه العيوطي السادة/ عن العمري محمد  /واألستاذ، المتحالفون 

 

https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/market-participants/issuers/issuers-directory/company-details/!ut/p/z1/pZJNT4NAEIZ_Sw-cZ1igUG8rICCUZEupZS9mW_uV8BWkGvrr3aKJaaLYxrlN8jwzmTcDHJbAS_F22In2UJUil33Gx8-xH9k-WiT03LmGdOxM7VkcEESEpx4gxLbUiY4RRqYqAQ8DNtU1ZBrwm3wviE2kjPqLh4VELfI_H_XrfPylKP7lZ9I3vwFM04kENJsxxyDoGZAAB_66Ec16z46bpoPMIup5L78cjT5xpOmGoWNL8974AoaivQR-yG4QOIfTAwPXPwLf5dXq8xP2bVvfKahgK17E-zFXZDrrqqhF2SVdsaok1N-WiAbqIk3T5Wm-rd2Zf4q2lI5GH0igpJQ!/
https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/market-participants/issuers/issuers-directory/company-details/!ut/p/z1/pZJNT4NAEIZ_Sw-cZ1igUG8rICCUZEupZS9mW_uV8BWkGvrr3aKJaaLYxrlN8jwzmTcDHJbAS_F22In2UJUil33Gx8-xH9k-WiT03LmGdOxM7VkcEESEpx4gxLbUiY4RRqYqAQ8DNtU1ZBrwm3wviE2kjPqLh4VELfI_H_XrfPylKP7lZ9I3vwFM04kENJsxxyDoGZAAB_66Ec16z46bpoPMIup5L78cjT5xpOmGoWNL8974AoaivQR-yG4QOIfTAwPXPwLf5dXq8xP2bVvfKahgK17E-zFXZDrrqqhF2SVdsaok1N-WiAbqIk3T5Wm-rd2Zf4q2lI5GH0igpJQ!/
https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/market-participants/issuers/issuers-directory/company-details/!ut/p/z1/pZJNT4NAEIZ_Sw-cZ1igUG8rICCUZEupZS9mW_uV8BWkGvrr3aKJaaLYxrlN8jwzmTcDHJbAS_F22In2UJUil33Gx8-xH9k-WiT03LmGdOxM7VkcEESEpx4gxLbUiY4RRqYqAQ8DNtU1ZBrwm3wviE2kjPqLh4VELfI_H_XrfPylKP7lZ9I3vwFM04kENJsxxyDoGZAAB_66Ec16z46bpoPMIup5L78cjT5xpOmGoWNL8974AoaivQR-yG4QOIfTAwPXPwLf5dXq8xP2bVvfKahgK17E-zFXZDrrqqhF2SVdsaok1N-WiAbqIk3T5Wm-rd2Zf4q2lI5GH0igpJQ!/


 

 4030169661ســـجــــل تـــجــــــاري/ 
 ةـعــوديـــشــــــركــــة مـــســـــاهــمـة ســ

لاير 250,000,000رأس المال المدفوع   

 

 التعاوني لتأمينل سالمةشركة  يلمساهم (األول)االجتماع  التاسعة اجتماع الجمعية العامة العاديةمحضر 
 م25/07/2019الموافق  هـ22/11/1440 الخميسالمنعقد يوم 

 9نم2صفحة

( األولانعقاد )االجتماع عن  أعلنو لحضور ( مساءًا رحب رئيس الجمعية بالسادة ا30:6وفي تمام الساعة )
ت نعقاد الجمعية حيث كانهمين النصاب القانوني الالزم السبة حضور المساالعادية لتجاوز ن للجمعية العامة

  بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

 النسبة عدد األسهم عدد المساهمين بيانات الحضور
 % 6,78 903,693,1 34 التصويت اإللكتروني )عن بعد(

 % 39,93 9,982,927 12 المساهمين أصالة
 % 5,46 1,364,846 5 المساهمين وكالة

 % 52,17 676,041,13 51 اإلجمالي

 .النظام األساسي للشركةو ظام الشركات لنطبقًا  صحيحاً  ةالجمعي انعقاد وبذلك يكون 

للسادة تاح بعدها وأللجمعية،  أميناً  حسن أحمد شبيلياألستاذ/ بأنه تم تعيين  رئيس الجمعية حضو وأ
 الزهرانيأحمد ر عاشو األستاذ/  مكونة منلجنة ر تم اختيا، فمراجعة وفرز األصوات المساهمين اختيار لجنة

 ين.وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهم ،قرشيفضل الرحمن ماجد  /واألستاذ

ثم طلب  ،والحاضرين على السادة المساهمينالعادية  بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة تم البدءبعد ذلك 
وأبدى ، مساهمي الشركةإلى  ود ومستقلتأكيد محد تالوة تقريرثل مراجعي الحسابات رئيس الجمعية من مم

 . ارات من قبل المساهميناستعداده للرد على أي استفس

  حيث جاءت أسئلة واستفسارات المساهمين على النحو التالي:

هل تعني أنه يمكن للمراجع  الشركة"إشعار من  لم يردنا"العبارة التي ذكرت في التقرير والتي تفيد : 1س
 ؟الشركةمن اإلفصاح عنه  ملم يت المصالحتعارض في بأي  االحتجاج بعدم معرفته

وفق أصول  حدودرئيس مجلس اإلدارة وبناًء عليه يتم عمل التقرير المتبليغ من يتم استالم وفق األنظمة : 1ج
اريخ نهاية السنة كما في تتعامالت األطراف ذوي العالقة تقييم المراجع الخارجي لالمهنة، ويبين التقرير 

 .ةيالمال
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من الجلسة الستكمال مناقشة  الحسابات يمراجع يممثلرئيس الجمعية خروج  ء من ذلك طلبوبعد االنتها
 األعمال. بنود جدول

 عـــن الســـنة الماليـــةبـــتالوة تقريـــر لجنـــة المراجعـــة  مريـــع ســـعد الهبـــاش د. /لجنـــة المراجعـــة رئـــيس قـــامبعـــد ذلـــك 
 .م31/12/2018المنتهية في 

لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية  بهاين تقدموا مراجعي الحسابات الذعروض  استعراض بعد ذلك تم
 .م وتحديد أتعابهم2020للعام  ولاألم والربع 2019للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 

جدول حسب  م إلى المجلستوجيه أسئلتهو  والحاضرين باب المناقشة للمساهمين رئيس الجمعية فتحبعد ذلك و 
 :كالتاليئلة األس حيث كانت، األعمال

 ؟وزع أرباحًا للمساهمينكيف يتم صرف مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة والشركة لم ت :1س
 .الكبيرة التي يتحملها األعضاء فقط نظير األرباح وإنما أيضًا نظير المسؤولياتليست المكافآت : 1ج
 ؟لغتخفيض هذا المبعضو مجلس اإلدارة، لماذا ال يتم ألف ريال كبير جدًا كمكافأة ل 300مبلغ : 2س
د ما يسمح به النظام األساس مكافأة أعضاء المجلس في حدو ترشيحات والمكافآت هي من تحدد لجنة ال: 2ج

 .من الجمعية العامةذي تم اعتماده مسبقًا للشركة وال
 أكبر!عضو المجلس يحصل على هذا المبلغ فمؤكد أن اإلدارة التنفيذية تحصل على مبالغ  إذا كان: 3س
نجد في قطاع التأمين األخرى ومكافآت اإلدارة التنفيذية بشركة سالمة مع الشركات تب رواعند مقارنة : 3ج

 .أن الرواتب في شركة سالمة متدنية مقارنة بالشركات المنافسة
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ية من المساهمين اإلدالء بأصواتهم على بنود جدول األعمال في بطاقات رئيس الجمع طلب بعد ذلك
الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة اعترض وكيل وهو بند أول ءة قرا وعند، عت عليهمويت التي وز ــالتص

معية ما هو سبب عدم ، فسأله رئيس الجبأنه ال يوافق السيد/ بشير نوار العربية للتأمين اإلسالمية الشركة
نحن اآلن  ، فأجابه رئيس الجمعيةمجلس اإلدارةالموافقة؟ فأجاب بوجود مالحظات على ترشيح أعضاء 

سبب اعتراضك على بند آخر في تريد عدم الموافقة على التقرير ب س اإلدارة، فهلنصوت على تقرير مجل
 يت بعدم الموافقة إذا أردت.وعمومًا يمكنك التصو  !جدول األعمال

بقوله إننا ال  العربية للتأمين اإلسالمية وكيل الشركةبند ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة، اعترض وعند مناقشة 
عدة مرشحين رغم اكتمال تم استبعاد  يقة غير احترافية، حيثألنها تمت بطر  نوافق على هذه الترشيحات

حيث لم يتواصل معنا أحد لعدة أشهر لشركة ا منشديد في التواصل  تقصيركان هناك ، و أوراق ترشيحهم
، ونستغرب كيف يدرج اسم ، إلى أن تواصل معنا السيد/ عاشور الزهرانينفهم سبب استبعاد هؤالء المرشحينل

حات لم تمارس عملها باحترافية، ن لجنة الترشي! لذا نعتقد أمرشح في محضر للجنة الترشيحات ثم يلغى الحقاً 
 المرشحين المطروحة أسماؤهم للتصويت.ونطالب بعدم تعيين 

المرشحين يمثلون رشيح يتم عبر لجنة الترشيحات، ولم نكن نعلم أن هؤالء فأجاب رئيس الجمعية بأن الت
 .الشركة اإلسالمية العربية للتأمين

ًة تقولون هذه ، فتار اسمح لي هناك تناقض في حديثكم بقوله مينة للتأالعربي الميةساإل وكيل الشركةعقب ف
 مهمة لجنة الترشيحات، وتارًة تقولون ال نعلم!

 .إذا أردت ؤالء المرشحينصويت ألي من هالتعدم ه يمكنك رئيس الجمعية بأنفأجاب 
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بطاقات التصويت ع بجماألصوات  رزوف جمعانتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة  وبعد
تم فرز  ه، وعليممثل هيئة السوق الماليةبرقابة و  الجمعيـة أمينوفرزها بمشاركة من المساهمين الحضور 

 لتصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:نتائج ا

 بنود الجمعية

 تنعونمم نر الموافقويغ الموافقون نص البند

 األول البند

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة 

 م.31/12/2018المالية المنتهية في 

5,463,996 
41.90% 

7,554,154 
57.92% 

23,526 
0.18% 

 الثاني البند

التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة 

 م.31/12/2018المالية المنتهية في 

5,463,996 
41.90% 

7,554,154 
57.92% 

23,526 
0.18% 

 الثالث البند

التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية 

 م.31/12/2018المنتهية في 

5,463,997 
41.90% 

7,554,154 
57.92% 

23,525 
0.18% 

 الرابع البند

( مليون لاير 2.3التصويت على صرف مبلغ )

ام العاإلدارة عن مكافأة سنوية ألعضاء مجلس 

 م.31/12/2018المالي المنتهي في 

2,429,119 
23.77% 

7,690,512 
75.23% 

102,706 
1.00% 

 الخامس البند

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة 

 م.31/12/2018عن السنة المالية المنتهية في 

اء مجلس اإلدارة مالحظة : ال يحق ألعض

 البند.الحاضرون التصويت على هذا 

3,431,317 
31.02% 

7,579,352 
68.54% 

48,276 
0.44% 

 السادس البند

التصويت على إجازة أعمال مجلس اإلدارة للدورة 

وحتى موعد انعقاد  31/05/2019المنتهية بتاريخ 

 م.25/07/2019الجمعية العامة بتاريخ 

2,642,377 
25.85% 

7,577,654 
74.13% 

2,306 
0.02% 

 السابع البند

يل لجنة المراجعة وتحديد تشكلتصويت على ا

مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة 

م ولمدة 25/07/2019الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 

 ثالث سنوات، والمرشحون هم :

 .د. مريع سعد هباش، رئيساً للجنة.1

 ا ً..أ. سالم علي القحطاني، عضو2

 .أ. عالء عبدهللا الهاشم، عضواً.3

12,870,146 
98.69% 

57,754 
0.44% 

113,776 
0.87% 
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 بنود الجمعية

 تنعونمم نر الموافقويغ الموافقون نص البند

 الثامن البند

 التصويت على تعيين مراجعي الحسابات بناًء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث

 م وتحديد أتعابهم.2020ربع االول للعام م وال2019والسنوية للعام المالي 

 
 

 عدد األسهم النسبة لمرشحينء اسماء األعضاأ م

1 
مكتب العظم والسديري محاسبون قانونيون والسيد العوطي وشركاه 

 لاير (614,250)بمبلغ 
72.01% 9,391,672 

2 
شركة الدكتور محمد العمري وشركاه والسيد العيوطي وشركاه بمبلغ 

 لاير (705,500)اجمالي 
17.54% 2,287,275 

 1,362,729 %10.45 عينالممتن

 التاسع البند

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين 

الشركة ومجموعة تأجير والترخيص بها لعام قادم، 

حيث أن الدكتور/ صالح جميل مالئكة واألستاذ / 

راشد عبدهللا السويكت هما عضوان بمصلحة غير 

اشرة في مجلس إدارة مجموعة تأجير، وهي مب

ئق تأمين مركبات وتأمين عام وثات مستلمة و خدما

حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي شروط أو 

ً أن قيمة التعامالت التي تمت  مزايا تفضيلية. علما

( 61.078م كانت بإجمالي قدره )2018في عام 

واحد وستون مليون وثمانية وسبعون ألف لاير 

 دي.سعو

3,978,217 
34.42% 

7,577,452 
65.55% 

3,276 
0.03% 

 العاشر ندالب

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين 

الشركة ورئيس مجلس اإلدارة الدكتور/ صالح 

جميل مالئكة والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق 

تأمين طبي وممتلكات حسب وثائق الشركة المعتمدة 

بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية، وعقود استئجار 

ركز ي للشركة ومئيسللمركز الر مساحات مكتبية

مطالبات المنطقة الغربية وفق التفصيل في عقود 

اإليجار، علماً أن قيمة التعامالت التي تمت في عام 

( ثالثة 3,340م كانت بإجمالي قدره )2018

 ماليين وثالثمائة وأربعون ألف لاير سعودي.

4,478,015 
37.13% 

7,577,654 
62.84% 

3,276 
0.03% 
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 بنود الجمعية

 تنعونمم نر الموافقويغ الموافقون نص البند

 عشر لحاديا البند

عمال والعقود التي ستتم بين صويت على األالت

الشركة وشركة رصد العالمية والترخيص بها لعام 

قادم، حيث أن الدكتور/ صالح مالئكة عضو 

بمصلحة غير مباشرة في مجلس إدارة شركة رصد 

العالمية، وهي وثائق تأمين طبي حسب وثائق 

ضيلية. الشركة المعتمدة بدون أي شروط أو مزايا تف

م 2018امالت التي تمت في عام ن قيمة التع أعلماً 

( مائة واثنان وأربعون 142كانت بإجمالي قدره )

 ألف لاير سعودي.

4,478,015 
37.13% 

7,577,654 
62.84% 

3,276 
0.03% 

 عشر الثاني البند

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين 

ص بها الشركة وشركة مجموعة الفردوس والترخي

لدكتور/ صالح مالئكة م، حيث أن اقادلعام 

والمهندس / حسين بياري هما عضوان بمصلحة 

غير مباشرة في مجلس إدارة شركة مجموعة 

الفردوس، وهي وثائق تأمين طبي حسب وثائق 

الشركة المعتمدة بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية. 

م 2018علماً أن قيمة التعامالت التي تمت في عام 

ليون وستمائة ( م1.662)  درهت بإجمالي قكان

 واثنان وستون ألف لاير سعودي.

3,141,407 
29.30% 

7,577,654 
70.67% 

3,276 
0.03% 

 عشر الثالث البند

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين 

الشركة وبين شركة كوادر برو، والترخيص بها 

و لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح مالئكة ذ

ة كوادر برو، وهي اشرة في شركمب مصلحة غير

عبارة عن عقد خدمات مستلمة، علماً أن التعامالت 

م كانت بإجمالي قدره 2018التي تمت في عام 

( أربعمائة وثمانية وتسعون ألف لاير 498)

 سعودي.

4,477,945 
37.13% 

7,577,724 
62.84% 

3,276 
0.03% 

 عشر الرابع البند

 تي ستتم بينال مال والعقودالتصويت على األع

الشركة وبين شركة جبل إدساس، والترخيص بها 

لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح جميل مالئكة 

عضو بمصلحة غير مباشرة في مجلس إدارة شركة 

جبل إدساس، وهي عبارة عموالت مدفوعة، علماً 

( مائة 111بلغت ) 2018أن قيمة العقود للعام 

 ودي.وأحد عشر ألف لاير سع

4,478,147 
37.13% 

7,577,522 
62.84% 

3,276 
0.03% 
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 بنود الجمعية

 تنعونمم نر الموافقويغ الموافقون نص البند

 عشر الخامس البند

( 3م ولمدة )25/07/2019بتاريخ نعقاد الجمعية االتصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للشركة للدورة الخامسة التي تبدأ من 

  سنوات.

 عدد األسهم النسبة سماء األعضاء المرشحينأ م

 1,341,743 %10.29 صراويلؤي حمزة ب.أ 1

 1,191,269 %9.13 أحمد علي الشتيفي.أ 2

 1,028,430 %7.89 حسين حسن بياري .م 3

 505,614 %3.88 مريع سعد الهباش .د 4

 501,304 %3.84 وائل سعد الراشد .د 5

 460,993 %3.53 أحمد طارق مراد.أ 6

 384,692 %2.95 مازن إبراهيم عبدالسالم.أ 7

 7,627,632 %58.49 لممتنعينا

 بأغلبية األصواتالموافقة عدم هي عمال األجدول  بخصوصالعامة التاسعة الجمعية  اتكون قرار توبذلك 
 :ءباستثنا بنود جدول األعمال كافةعلى 
 .تشكيل لجنة المراجعةالبند السابع :  -1
 البند الثامن : تعيين مراجعي الحسابات. -2
 تخاب أعضاء مجلس اإلدارة.: ان لخامس عشرالبند ا -3

والعقود التي ألعمال لبإجازة أعمال ذوي العالقة وعليه وحيث لم تتم الموافقة على البند الثاني عشر الخاص 
حسين  /المهندسحيث أن و قادم، الترخيص بها لعام لم يتم ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الفردوس و 

، حوكمة الشركات لمبادئووفقًا ، إدارة شركة مجموعة الفردوس في مجلس بمصلحة غير مباشرة عضوبياري 
هاية شهر المنتخب لعضوية مجلس اإلدارة( مهلة تنتهي بنحسين بياري ) /فقد قررت الجمعية منح المهندس

كة سالمة المبرمة مع شر و العدول عن األعمال والعقود م لالستقالة من عضوية المجلس أ2019أغسطس 
  وإال عدت عضويته في المجلس منتهية.، لتعاونيللتأمين ا
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الخاص بإبراء البند أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرون من التصويت على  أصواتتم استبعاد  بأنه علماً 
ود تعارض وكذلك بن أعضاء مجلس اإلدارةوالبند الخاص بصرف مكافآت  ة أعضاء مجلس اإلدارةذم

 المصالح لألعمال والعقود.
 
م حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة نفس اليو  ( مساء8:00جتماع الساعة )انتهى اال ذا وقده

، كما شكر للمساهمين بحضورهم هذا االجتماع الةالفع لمشاركةلوكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين و 
عمال الجمعية على سير أ  وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة رههيئة السوق المالية على حضو  ممثل

 .إلنجاحها وفق ما تحقق
 الموفـــــــــــــــق،وهللا 
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