
 

 

ة و المتضمنة زيادة رأس الماليالعادتابع جدول أعمال الجمعية العامة غير   

)٥١إلى  ٨لتعامالت التي ستتم بين الشركة و بين أعضاء مجلس اإلدارة و كبار المساهمين، و تجديدها لعام قادم (البنود من ا  

8.  Voting on the business relationship between the 
Company and Chairman Mr. Sulaiman Alkadi as he 
has a direct interest and renew it for further year. 
Note that last year total insurance premiums was 
SAR 88,135 without any preferential treatment 
(attached). 

9.  Voting on the business relationship between the 
Company and Al Othman Group, presented By 
Board member Mr. Abdullah Alothman as he has a 
direct interest and renew it for further year. Note 
that last year total insurance premiums was SAR 
279,240 without any preferential treatment 
(attached). 

10. Voting on the business relationship between the 
Company and Board member Mr. Walid Aljafaari 
as he has a direct interest and renew it for further 
year. Note that last year total insurance premiums 
was SAR 2,008,400 without any preferential 
treatment (attached). 

11. Voting on the business relationship between the 
Company and Al‐Rajhi Group, presented By Board 
member Mr. Khalid Alrajhi as he has a direct 
interest and renew it for further year. Note that 
last year total insurance premiums was SAR 
82,100 without any preferential treatment 
(attached). 

12. Voting on the business relationship between the 
Company and Al Esam Kabbani Group, presented 
By Board member Mr. Hassan Kabbani as he has a 
direct interest and renew it for further year. Note 
that last year total insurance premiums was SAR 
5,530 without any preferential treatment 
(attached). 

13. Voting on the business relationship between the 
Company and Board member Dr. Sulaiman 
Altuwaijri as he has a direct interest and renew it 
for further year. Note that last year total 
insurance premiums was SAR 907,396 without any 
preferential treatment (attached). 

14. Voting on the business relationship between the 
Company and Al Shoaibi Group, presented By 
Board member Mr. Walid Alshoaibi as he has a 
direct interest and renew it for further year. Note 
that last year total insurance premiums was SAR 
418,785 without any preferential treatment 
(attached). 

15. Voting on the business relationship between the 
Company and Board member Mr. Abdulrahman 
Balghunaim as he has a direct interest and renew 

لتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين . ا٨
رئيس مجلس اإلدارة االستاذ سليمان بن عبدهللا القاضي ذات 

مصلحة مباشرة والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعامالت 
 ٨٨٬١٣٥ بقيمة أقساطللعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية 

  .لایر سعودي، و ذلك بدون أي شروط تفضيلية (مرفق)
لتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة . ا٩

ومجموعة العثمان والتي يمثلها نائب رئيس مجلس اإلدارة االستاذ 
عبدهللا بن محمد العثمان و له مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها 

بأن التعامالت للعام السابق كانت عبارة عن عقود لعام قادم، علما 
 سعودي، و ذلك بدون أي لایر ٢٧٩٬٢٤٠ تأمينية بقيمة أقساط

 .شروط تفضيلية (مرفق)
لتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و . ا١٠

عضو مجلس اإلدارة االستاذ وليد بن محمد الجعفري و له 
ها لعام قادم، علما بأن مصلحة مباشرة فيها والترخيص ل

 التعامالت للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط
لایر سعودي، و ذلك بدون أي شروط تفضيلية  ٢٬٠٠٨٬٤٠٠

 .(مرفق)
لتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وم . ا١١

 دمجموعة الراجحي والتي يمثلها عضو مجلس االدارة االستاذ خال
بن عبدالرحمن الراجحي و له مصلحة مباشرة فيها والترخيص 
لها لعام قادم، علما بأن التعامالت للعام السابق كانت عبارة عن 

لایر سعودي، و ذلك بدون  ٨٢٬١٠٠ عقود تأمينية بقيمة أقساط
 .أي شروط تفضيلية (مرفق)

لتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة . ا١٢
عصام قباني والتي يمثلها عضو مجلس اإلدارة االستاذ  ومجموعة

حسان بن عصام قباني و له مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها 
لعام قادم، علما بأن التعامالت للعام السابق كانت عبارة عن عقود 

لایر سعودي، و ذلك بدون أي  ٥٬٥٣٠ تأمينية بقيمة أقساط
 .شروط تفضيلية (مرفق)

لتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و . ا١٣
الدكتور سليمان بن عبدالعزيز التويجري و له مصلحة مباشرة 
فيها والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعامالت للعام السابق 

لایر  ٩٠٧٬٣٩٦ كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط
 .(مرفق) سعودي، و ذلك بدون أي شروط تفضيلية

لتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة . ا١٤
ومجموعة الشعيبي والتي يمثلها عضو مجلس االدارة االستاذ وليد 
بن سهيل الشعيبي و له مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لعام 

قادم، علما بأن التعامالت للعام السابق كانت عبارة عن عقود 
لایر سعودي، و ذلك بدون أي  ٤١٨٬٧٨٥ تأمينية بقيمة أقساط

 .شروط تفضيلية (مرفق)
لتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و . ا١٥

بين عضو مجلس اإلدارة االستاذ عبدالرحمن بن عبدالمحسن 
بالغنيم و له مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لعام قادم، علما 

عبارة عن عقود تأمينية بقيمة  بأن التعامالت للعام السابق كانت
لایر سعودي، و ذلك بدون أي شروط تفضيلية  ١٤٬٥٧٥ أقساط

 .(مرفق)
 



 

 

it for further year. Note that last year total 
insurance premiums was SAR 14,575 without any 
preferential treatment (attached). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نموذج التوكيل
  تاريخ تحرير التوكيل:

  الموافق: 

  

  

، ..................... الجنسية، بموجب هوية شخصية رقم (االسم الرباعي)أنا المساهم .......................................... 

.......................... صادرة من ......................، بصفتي الشخصية أو ): (أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغير السعوديين

و مالك ألسهم عددها  ة)(اسم الشركة الموكل. مفوض بالتوقيع عن مدير/رئيس مجلس إدارة شركة ...................................

المسجلة في السجل التجاري في وزارة ، (مساهمة سعودية)شركة والء للتأمين التعاوني .................. سهماَ من أسهم 

النظام األساس للشركة، فإنني بهذا أوكل  ) من٢٥المادة ()، و استناداً لنص ٢٠٥١٠٣٤٩٨٢التجارة و اإلستثمار برقم (

عقد نلينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سي (االسم الرباعي).......................................... 

هـ ١٤/٠٩/١٤٣٩تاريخ ب لثالثاءيوم ا العاشرةفي فندق القصيبي في مدينة الخبر، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 

م. و قد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول األعمال و غيرها من ٢٩/٠٥/٢٠١٨الموفق 

المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، و التوقيع نيابةً عني على كافة القرارات و المستندات المتعلقة 

  هذا التوكيل ساري المفعول لهذا اإلجتماع أو أي اجتماع الحق يؤجل إليه. بهذه اإلجتماعات، و يعتبر

  

  اسم موقع التوكيل:

  صفة موقع التوكيل:

  ):(أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغير السعوديينرقم السجل المدني لموقع التوكيل 

 (باإلضافة للختم الرسمي إذا كان مالك األسهم شخصاً معنوياً): توقيع الموِكل 

  






















































































































































































































































































































