
 

 

 

 لشركة والء للتأمين التعاوني المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

 

( 09:30(، والذي ُعقد في تمام الساعة )األول)اإلجتماع العادية  غير نتائج اجتماع الجمعية العامةتعلن شركة والء للتأمين التعاوني عن 

اكتمال النصاب  أن تم م في فندق القصيبي في مدينة الخبر بعد 2019-05-21هـ الموافق  1440-09-16الثالثاء بتاريخ  من مساء يوم

من رأس المال، وقد ترأس المجلس األستاذ/ سليمان بن عبدهللا القاضي )رئيس مجلس اإلدارة(  (%58.26)القانوني الالزم لإلجتماع وهو 

 مائهم أدناه:أعضاء المجلس الواردة أسحضر و

 دارة و رئيس لجنة االستثمار(مجلس اإل نائب رئيسالراجحي ) بن عبدالرحمن األستاذ/ خالد .1
 (ورئيس اللجنة التنفيذية )عضو مجلس اإلدارة سليمان بن عبدالعزيز التويجري /لدكتورا .2
 (لجنة المخاطر ورئيس وليد بن سهيل الشعيبي )عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ .3
 (لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس وليد بن محمد الجعفري )عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ .4

 (و رئيس لجنة المراجعة )عضو مجلس اإلدارة عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم األستاذ/ .5
 )عضو مجلس اإلدارة( حسان بن عصام قباني األستاذ/ .6

 حاتم بن فهد بالغنيم )عضو مجلس اإلدارة( ألستاذ/ا .7

 :تغيب عن الحضور من أعضاء المجلس وقد

 واصف بن سليم الجبشة )عضو مجلس اإلدارة( األستاذ/ .1
 

 حيث كانت نتائج التصويت على بنود  إجتماع الجمعية على النحو التالي: ب

 .م31/12/2018حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في  يعلى تقرير مراجع الموافقة .1

 .م 31/12/2018على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  الموافقة .2
 م. 2018 /31/12على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  الموافقة .3
االستتتتاسل ستتتليمان هللاتتتن عهللاتتتد  رئةةةيس مجلةةةس اإلدارة سةةةتتم بةةةين الشةةةركة و بةةةين  علةةةى األعمةةةال والعقةةةود التةةةي الموافقةةةة .4

السةةةابق كانةةةت  علمةةةا بةةةأن التعةةةامالت للعةةةاموهةةةي عبةةةارة عةةةن وثيقةةةة تةةةأمين مركبةةةة ،  مصةةةلحة مباشةةةرة،والتةةةي لةةة   القاضتتتي

 .ودي، و ذلك بدون أي شروط تفضيليةلاير سع 99,355بقيمة 

 نائةةةب رئةةةيس مستشةةةفى الرعايةةةة )بروكيةةةر( و التةةةي لةةةد  علةةةى األعمةةةال والعقةةةود التةةةي سةةةتتم بةةةين الشةةةركة وبةةةينالموافقةةةة  .5

تةةأمين عةةام وهةةي عبةةارة عةةن وثيقةةة ، فيهةةامباشةةرة غيةةر مصةةلحة  االستتتاسل لالتتد هللاتتن عهللاتتدالرجمن الراججتتي مجلةةس اإلدارة

 .ي، و ذلك بدون أي شروط تفضيليةلاير سعود 70,400علما بأن التعامالت للعام السابق كانت بقيمة 

عضةةةو مجلةةةس شةةةركة مجموعةةةة الشةةةعيبي و التةةةي لةةةد  علةةةى األعمةةةال والعقةةةود التةةةي سةةةتتم بةةةين الشةةةركة وبةةةين  الموافقةةةة .6

، علمةةا بةةأن هةةي عبةةارة عةةن وثيقةةة تةةأمين مركبةةاتفيهةةا ومباشةةرة غيةةر مصةةلحة  االستتتاسل وليتتد هللاتتن ستتييل الشتتعيهللاياإلدارة 

 .ودي، و ذلك بدون أي شروط تفضيليةلاير سع 109,266التعامالت للعام السابق كانت بقيمة 

عضةةةو مجلةةةس مؤسسةةةة الشةةةعيبي للمقةةةاوالت و التةةةي لةةةد  علةةةى األعمةةةال والعقةةةود التةةةي سةةةتتم بةةةين الشةةةركة وبةةةين  الموافقةةةة .7

، علمةةةا بةةةأن فيهةةةا وهةةةي عبةةةارة عةةةن وثيقةةةة تةةةأمين عةةةاممباشةةةرة غيةةةر مصةةةلحة  الشتتتعيهللاياالستتتتاسل وليتتتد هللاتتتن ستتتييل اإلدارة 

 .ودي، و ذلك بدون أي شروط تفضيليةلاير سع 36,826التعامالت للعام السابق كانت بقيمة 

 شةةةركة سةةةهيل بةةةن عبةةد المحسةةةن الشةةةعيبي وأوالده القابضةةةةعلةةةى األعمةةةال والعقةةةود التةةي سةةةتتم بةةةين الشةةةركة وبةةين  الموافقةةة .8

فيهةةا وهةةي عبةةارة عةةن وثيقةةة مباشةةرة غيةةر مصةةلحة  االستتتاسل وليتتد هللاتتن ستتييل الشتتعيهللايعضةةو مجلةةس اإلدارة لتةةي لةةد  و ا

 .ودي، و ذلك بدون أي شروط تفضيليةلاير سع 67,008، علما بأن التعامالت للعام السابق كانت بقيمة تأمين عام

و التةةةي لةةةد   الرياضةةةة الدوليةةةة القابضةةةة المحةةةدودة شةةةركةعلةةةى األعمةةةال والعقةةةود التةةةي سةةةتتم بةةةين الشةةةركة وبةةةين  الموافقةةةة .9

، فيهةةا وهةةي عبةةارة عةةن وثيقةةة تةةأمين عةةاممباشةةرة غيةةر مصةةلحة  االستتتاسل وليتتد هللاتتن ستتييل الشتتعيهللايعضةةو مجلةةس اإلدارة 

 .ودي، و ذلك بدون أي شروط تفضيليةلاير سع 9,225علما بأن التعامالت للعام السابق كانت بقيمة 



 مجمتتد الجعيتتتر هللاتتن االستتتاسل وليتتد  اإلدارةعضةةو مجلةةس سةةتتم بةةين الشةةركة وبةةين لعقةةود التةةي علةةى األعمةةال وا الموافقةةة .10

، علمةةةا بةةةأن التعةةةامالت للعةةةام السةةةابق كانةةةت بقيمةةةة ، وهةةةي عبةةةارة عةةةن وثيقةةةة تةةةأمين مركبةةةات مباشةةةرة  مصةةةلحة التةةةي لةةة  

 .ودي، و ذلك بدون أي شروط تفضيليةلاير سع 1,897,073
 مجمتتد الجعيتتتر هللاتتن االستتتاسل وليتتد  اإلدارةعضةةو مجلةةس سةةتتم بةةين الشةةركة وبةةين علةةى األعمةةال والعقةةود التةةي  الموافقةةة .11

، علمةةةا بةةةأن التعةةةامالت للعةةةام السةةةابق كانةةةت بقيمةةةة ، وهةةةي عبةةةارة عةةةن وثيقةةةة تةةةأمين عةةةام مباشةةةرة  مصةةةلحة التةةةي لةةة  

 .ودي، و ذلك بدون أي شروط تفضيليةلاير سع 42,152
التتتدكتورل ستتتليمان هللاتتتن عهللاتتتدالعزيز عضةةةو مجلةةةس اإلدارة و بةةةين مةةةال والعقةةةود التةةةي سةةةتتم بةةةين الشةةةركة علةةةى األع الموافقةةةة .12

، علمةةا بةةأن التعةةامالت للعةةام السةةابق كانةةت فيهةةا، وهةةي عبةةارة عةةن وثيقةةة تةةأمين عةةاممصةةلحة مباشةةرة والتةةي لةة   التتتويجر 

 .تفضيليةلاير سعودي، و ذلك بدون أي شروط  463,762عبارة بقيمة 
االستتتتتاسل عهللاتتتتدالرجمن هللاتتتتن عضةةةةو مجلةةةةس اإلدارة سةةةةتتم بةةةةين الشةةةةركة وبةةةةين  علةةةةى األعمةةةةال والعقةةةةود التةةةةي ةالموافقةةةة .13

علمةةةا بةةةأن التعةةةامالت للعةةةام  وهةةةي عبةةةارة عةةةن وثيقةةةة تةةةأمين مركبةةةة مصةةةلحة مباشةةةرة ، والتةةةي لةةة عهللادالمجستتتن هللاتتتال ني  

 .ي شروط تفضيليةلاير سعودي، و ذلك بدون أ 3,334السابق كانت بقيمة 
االستتتتاسل جتتتات  هللاتتتن فيتتتد هللاتتتال ني  عضةةةو مجلةةةس اإلدارة  سةةةتتم بةةةين الشةةةركة وبةةةين يعلةةةى األعمةةةال والعقةةةود التةةة الموافقةةةة .14

،علما بةةةأن التعةةةامالت للعةةةام السةةةابق كانةةةت عبةةةارة عةةةن وهةةةي عبةةةارة عةةةن وثيقةةةة تةةةأمين مركبةةةةمصةةةلحة مباشةةةرة  والتةةةي لةةة 

 .تفضيلية ودي، و ذلك بدون أي شروطلاير سع 16,170عقود تأمينية بقيمة 

عضةةو مجلةةس اإلدارة مجموعةةة عصةةام قبةةاني والتةةي لةةد   سةةتتم بةةين الشةةركة وبةةين تةةيعلةةى األعمةةال والعقةةود ال فقةةةاالمو  .15

،علمةةا بةةأن التعةةامالت وهةةي عبةةارة عةةن عمةةوالت وسةةاطة تةةأمين مباشةةرة غيةةر مصةةلحة  قهللاتتاني عصتتا هللاتتن  جستتاناالستتتاسل 

 .بدون أي شروط تفضيليةودي، و ذلك لاير سع 2,093للعام السابق كانت بقيمة 
والتةةةي لةةةد  عضةةةو  شةةةركة )اي جةةةي اي( الكتتةةةاب التةةةأمينعلةةةى األعمةةةال والعقةةةود التةةةي تمةةةت بةةةين الشةةةركة و  الموافقةةةة .16

، علمةةا عةةام وهةةي عبةةارة عةةن وثةةائق إعةةادة تةةأمينمباشةةرة غيةةر مصةةلحة  الستتيدل واصتت  هللاتتن ستتلي  الجهللاشتتة اإلدارةمجلةةس 

 .لاير سعودي 502,472بقيمة بأن التعامالت للعام السابق كانت 

 و التةةةي لةةةد  شةةةركة العثمةةةان لإلنتةةةا  الزراعةةةي والتصةةةني وبةةةين علةةةى األعمةةةال والعقةةةود التةةةي تمةةةت بةةةين الشةةةركة  الموافقةةةة .17

وهةةةي عبةةارة عةةةن وثيقةةةة تةةةأمين  مباشةةةرة غيةةةر مصةةلحة االستتتتاسل عهللاتتد  هللاتتتن مجمتتتد الع متتتانعضةةو مجلةةةس اإلدارة السةةةابق 

 .ون أي شروط تفضيليةودي، و ذلك بدلاير سع 539بقيمة  عام
 في عمل منافس. األستاسل جسان هللان عصا  قهللاانيعضو مجلس اإلدارة  اشتراكعلى  الموافقة .18

 م.31/12/2018إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في على  الموافقة .19

مراجعةةة، وذلةةك لفحةة  علةةى تعيةةين مراجعةةي الحسةةابات للشةةركة مةةن بةةين المرشةةحين بنةةاءل علةةى توصةةية لجنةةة ال الموافقةةة .20

م 2020األول لعةةةام  م و الربةةة 2019ومراجعةةةة وتةةةدقيق القةةةوائم الماليةةةة للربةةة  الثةةةاني والثالةةةث والسةةةنوي مةةةن العةةةام المةةةالي 

 وهم اآلتي: وتحديد أتعاب 

 ديليوت اند توش وشركاهم محاسبون ومراجعون قانونيون. -أ
 عظم والسديري محاسبون قانونيون واسشاريون )عضو كرو هوروث الدولية(.ال -ب

مليون لاير سعودي بزيادة  528مليون لاير سعودي إلى  440على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة من  الموافقة .21

 (5خمسة )مليون سهم من خالل منح سهم مجاني لكل  52.8مليون سهم إلى  44بالتالي زيادة عدد األسهم من  %20قدرها 

ل بأن  ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مملوكةأسهم  وذلك  مليون لاير سعودي من حساب األرباح المبقاة 88، علما

وسوف تكون أحقية األسهم للمساهمين المالكين لألسهم يوم انعقاد  .ستقبلية للشركةوتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات الم لدعم

 والمقيدين بسجالت الشركة لد  مركز ايداع األوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.الجمعية 
 44م مةةةن خةةةالل توزيةةة   2018علةةةى المسةةةاهمين عةةةن العةةةام  توصةةةية مجلةةةس اإلدارة بتوزيةةة  أربةةةاح نقديةةةةعلةةةى  الموافقةةةة .22

مليةةون سةةهم بحيةةث تكةةون حصةةة السةةهم مةةن التوزيةة  لاير واحةةد ونسةةبة التوزيةة  إلةةى قيمةةة  44مليةةون لاير سةةعودي وبعةةدد 

تةةةداول يةةةوم انعقةةةاد الجمعيةةةة والمقيةةةدين علةةةى أن تكةةةون األحقيةةةة للمسةةةاهمين المةةةالكين لألسةةةهم بنهايةةةة  %10السةةةهم األسةةةمية 

فةةةي سةةةجل مسةةةاهمي الشةةةركة لةةةد  شةةةركة مركةةةز اإليةةةداع فةةةي نهايةةةة ثةةةاني يةةةوم تةةةداول يلةةةي تةةةاريخ االسةةةتحقاق، وسةةةيتم 

 .اإلعالن عن تاريخ توزي  األرباح الحقا
 ركة األساس والمتعلقة برأس المال.( من نظام الش8على تعديل المادة ) الموافقة .23
 .يث سياسة حوكمة الشركةعلى تحد الموافقة .24
م  26/05/2019علةةةةى انتخةةةةاب أعضةةةةاء مجلةةةةس اإلدارة مةةةةن بةةةةين المرشةةةةحين للةةةةدورة القادمةةةةة التةةةةي تبةةةةدأ فةةةةي  الموافقةةةةة .25

  وهم: م25/05/2022سنوات تنتهي في  3ولمدة 
 سليمان بن عبدهللا القاضي األستاذ/ .1
 اللطيف الملحمدخليفة بن عب األستاذ/ .2



 / واصف بن سليم الجبشةاألستاذ .3
 التويجريالدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز  .4
 وليد بن محمد الجعفري األستاذ/ .5
 األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن العمران .6
 االستاذ/ حاتم بن فهد بالغنيم .7

 األستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم .8
 ألستاذ/ جميل بن عبدهللا الملحما .9
 األستاذ/عبدالعزيز بن سعد الشيخ .10

 

علةةى تشةةكيل لجنةةة المراجعةةة وعلةةى مهامهةةا وضةةوابط عملهةةا، ومكافةةآت أعضةةائها للةةدورة القادمةةة التةةي تبةةدأ فةةي  لموافقةةةا .26

 :، وأسماؤهم كما يليم25/05/2022م ولمدة ثالث سنوات سنوات تنتهي في  26/05/2019

 عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم األستاذ/ .1
 كتور/ سليمان بن عبدهللا السكرانالد .2
 األستاذ/ أديب بن سليمان الفهيد.  .3

 


