دعوة الشركة التعاونية للتأمين مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة (غير) العادية (االجتماع األول) عن
طريق وسائل التقنية الحديثة
يسر مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (االجتماع األول)،
والمقرر إنعقادها بمشيئة هللا تعالى في تمام الساعة (السادسة والنصف مسا ًء) يوم االربعاء  17شوال 1443هـ المواقفق  18مايو 2022م في
مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض 6507 ،طريق الثمامة (التخصصي) حي الربيع ،عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) عبر الرابط
 https://app.jameeah.com/meetings/وسيتم مناقشة جدول األعمال التالي
 1التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في
 31ديسمبر .2021
 2التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في
 31ديسمبر .2021

Voting on the Board Annual Report for the fiscal year
ended on 31 December 2021.
Voting on the Financial Statements for the fiscal year
ended on 31 December 2021.

 3التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام
المالي المنتهي في  31ديسمبر .2021
 4التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام
المالي .2021

Voting on External Auditors Report for the fiscal year
ended on 31 December 2021.
Voting on releasing liability of Board members for the
year ended on 31 December 2021.

 5التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين
بنا ًء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة
وتدقيق القوائم المالية للربع( الثاني والثالث والرابع) والسنوي
من العام المالي 2022م ،والربع األول من عام 2023م
،وتحديد أتعابهم.

Voting on the appointment of External Auditors among
the nominated based on the recommendation of the
Audit Committee to review and audit the financial
statements of the second & third quarter and annual
statements for the year 2022 and first quarter of 2023,
and determination of their fees.

 6التصويت على صرف مبلغ ( )5,295,000لاير كمكافآت
ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2021م

Voting on payment of total SAR (5,295,000) as
remuneration to the members of the Board of Directors
for the fiscal year ended on 31 December 2021.

 7التصويت على تعديل المادة (الحادية عشر) من النظام األساس
للشركة والمتعلقة بـ ( إصدار االسهم )( .مرفق)

Voting on the amended Article (11) company bylaw
regarding to (issuing shears).

 8التصويت على تعديل المادة (الثالثة عشر) من النظام Voting on the amended Article (13) company bylaw
األساس للشركة والمتعلقة بـ (زيادة رأس المال)( .مرفق )
regarding to (Increase of Capital).
 9التصويت على تعديل المادة (الثالثون) من النظام األساس Voting on the amended Article (30) company bylaw
للشركة والمتعلقة بـ ( دعوة الجمعيات) ( .مرفق)
regarding to (Call for Assemblies).
 10التصويت على تعديل المادة (الحادية والثالثون) من Voting on the amended Article (31) company bylaw
النظام األساس للشركة والمتعلقة بـ ( سجل حضور الجمعيات)
regarding to (Assembly Attendance Register).
( .مرفق)
Voting on the amended Article (47) company bylaw
regarding to (Company Losses).

 التصويت على تعديل المادة (السابعة واألربعون) من11
) (مرفق.)النظام األساس للشركة والمتعلقة بـ (خسائر الشركة

Voting on delegating the Board of Directors the vested
powers of the general assembly meeting as per article
(71/1) of the Companies Law for one year from the date
of the Assembly approval or the end of the delegated
Board term, which comes first. Such delegation shall be
in accordance with the requirements stipulated in the
Regulatory Rules and Procedures issued pursuant to the
Companies Law relating to Listed Joint Stock Companies.
Voting on the business relationship between the
Company and Public pension agency which Board
member Mr. Jasser Aljasser has an indirect interest. The
business related to insurance policies. Note that
transactions up to the end of the fourth quarter of 2021
amounted to 24,392,252 SAR without any preferential
treatment.

 التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية12
) من المادة1( العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة
 وذلك لمدة عام من،الحادية والسبعين من نظام الشركات
تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس
 وفقا ً للشروط الواردة في،اإلدارة المفوض أيهما أسبق
الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا ً لنظام
.الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

Voting on the business relationship between the
Company and Tawuniya Real Estate Investment
Company which Board members Mr. Ghassan Almalki
and Mr. Jasser Aljasser have an indirect interest. The
business related to insurance policies. Note that
transactions up to the end of the fourth quarter of 2021
amounted to 399,367SAR without any preferential
treatment.

 التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة14
/وشركة أبراج التعاونية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ
 جاسر الجاسر/غسان المالكي وعضو مجلس اإلدارة ألستاذ
، وهي عبارة عن وثائق تأمين،مصلحة فيها غير مباشرة
م2021 علما ً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام
.ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية399,367 بلغت

Voting on the business relationship between the
Company and Tawuniya Real Estate Investment
Company which Board members Mr. Ghassan Almalki
and Mr. Jasser Aljasser have an indirect interest. The
business related to Rental Contract. Note that
transactions up to the end of the fourth quarter of 2021
amounted to 1,666,398 SAR without any preferential
treatment.

 التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة15
/وشركة أبراج التعاونية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ
 جاسر الجاسر/غسان المالكي وعضو مجلس اإلدارة ألستاذ
ً  علما، وهي عبارة عن عقد إيجار،مصلحة فيها غير مباشرة
م بلغت2021 بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام
. ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية1,666,398

Voting on the business relationship between the
Company and Saudi Investment Bank which Board
member Mr. Abdulaziz Alkhamis has an indirect interest.
The business related to insurance policies. Note that
transactions up to the end of the fourth quarter of 2021
amounted to 30,787,760 SAR without any preferential
treatment.

 التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك16
/السعودي لالستثمار والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ
 وهي عبارة،عبدالعزيز الخميس مصلحة فيها غير مباشرة
 علما ً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع،عن وثائق تأمين
 ريـال وذلك بدون أي30,787,760 م بلغت2021 من عام
.شروط تفضيلية

 التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة13
والمؤسسة العامة للتقاعد والتي لعضو مجلس اإلدارة
 جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة وهي/األستاذ
 علما ً بأن التعامالت إلى نهاية الربع،عبارة عن وثائق تأمين
 ريـال وذلك24,392,252  بلغت2021 الرابع من عام
.بدون أي شروط تفضيلية

Voting on the business relationship between the
Company and United Insurance Company which Board
members Mr. Waleed Aleissa, Mr. Abdulaziz Alkhamis,
Mr. Jasser Aljasser & CEO Mr. Abdulaziz Alboug &
Properties and Casualties Sector Chief Executive Officer
Mr. Sultan AlKhomshi have an indirect interest. The
business related to insurance policies. Note that
transactions up to the end of the fourth quarter of 2021
amounted to 940,874 SAR without any preferential
treatment.
Voting on the business relationship between the
Company and United Insurance Company which Board
members Mr. Waleed Aleissa, Mr. Abdulaziz Alkhamis,
Mr. Jasser Aljasser & CEO Mr. Abdulaziz Alboug &
Properties and Casualties Sector Chief Executive Officer
Mr. Sultan AlKhomshi have an indirect interest. The
business related to insurance claims. Note that
transactions up to the end of the fourth quarter of 2021
amounted to 5,907,273 SAR without any preferential
treatment.

 التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة17
والشركة المتحدة للتأمين والتي لعضو مجلس اإلدارة
/ وليد العيسى وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/األستاذ
 جاسر/عبدالعزيز الخميس وعضو مجلس اإلدارة األستاذ
 عبدالعزيز بن حسن/الجاسر والرئيس التنفيذي األستاذ
/البوق والرئيس التنفيذي لقطاع الممتلكات والحوادث األستاذ
سلطان الخمشي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن
 علما ً بأن التعامالت إلى نهاية الربع،رسوم وثائق تأمين
 ريـال وذلك بدون940,874 م بلغت2021 الرابع من عام
.أي شروط تفضيلية
 التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة18
/والشركة المتحدة للتأمين والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ
 عبدالعزيز/وليد العيسى وعضو مجلس اإلدارة األستاذ
 جاسر الجاسر/الخميس وعضو مجلس اإلدارة األستاذ
 عبدالعزيز البوق والرئيس/والرئيس التنفيذي األستاذ
 سلطان الخمشي/التنفيذي لقطاع الممتلكات والحوادث األستاذ
مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم مطالبات
 علما ً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام،تأمينية
وذلك بدون أي شروط،  ريـال5,907,273 م بلغت2021
.تفضيلية

Voting on the business relationship between the
Company and Saudi Entertainment Ventures Company
which Board Chairman Mr. Abdulaziz Alnowaiser has an
indirect interest. The business related to insurance
policies, Note that transactions up to the end of the
fourth quarter of 2021 amounted to 7,877,250 SAR
without any preferential treatment.

 التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة شركة19
مشاريع الترفيه السعودية والتي لرئيس مجلس اإلدارة
 وهي، عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة/األستاذ
 علما ً بأن التعامالت إلى نهاية الربع،عبارة عن وثائق تأمين
ريـال وذلك بدون7,877,250  بلغت2021 الرابع من عام
.أي شروط تفضيلية

Voting on the business relationship between the
Company and Tahakom Group which Board Chairman
Mr. Abdulaziz Alnowaiser has an indirect interest. The
business related to insurance policies. Note that
transactions up to the end of the fourth quarter of 2021
amounted to 168,704,528SAR without any preferential
treatment.

 التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة20
/ومجموعة تحكم والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ
 وهي عبارة،عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة
 علما ً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع،عن وثائق تأمين
ريـال وذلك بدون أي168,704,528 م بلغت2021 من عام
.شروط تفضيلية

Voting on the business relationship between the
Company and Umm Alqura Cement Company which
Board Chairman Mr. Abdulaziz Alnowaiser has an
indirect interest. The business related to insurance
policies. Note that transactions up to the end of the
fourth quarter of 2021 amounted to 757,063
SAR without any preferential treatment.

 التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة21
/اسمنت أم القرى والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ
 وهي عبارة،عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة
 علما ً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع،عن وثائق تأمين
ريـال وذلك بدون أي شروط757,063 م بلغت2021 من عام
.تفضيلية

Voting on the business relationship between the
Company and Saudi Railways Company which Board
Chairman Mr. Abdulaziz Alnowaiser has an indirect
interest. The business related to insurance policies.
Note that transactions up to the end of the fourth
quarter of 2021 amounted to 41,082,202
SAR without any preferential treatment.

 التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة22
والشركة السعودية للخطوط الحديدية والتي لرئيس مجلس
 عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير/اإلدارة األستاذ
 علما ً بأن التعامالت، وهي عبارة عن وثائق تأمين،مباشرة
41,082,202 م بلغت2021 إلى نهاية الربع الرابع من عام
.ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية

Voting on the business relationship between the
Company and Flyadeal which Board Chairman Mr.
Abdulaziz Alnowaiser has an indirect interest. The
business related to insurance policies. Note that
transactions up to the end of the fourth quarter of 2021
amounted to 7,509,996SAR without any preferential
treatment.

 التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة23
/وشركة طيران أديل والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ
 وهي عبارة،عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة
 علما ً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع،عن وثائق تأمين
ريـال وذلك بدون أي7,509,996 م بلغت2021 من عام
.شروط تفضيلية

Voting on the business relationship between the
Company and Maharah company which Board Chairman
Mr. Abdulaziz Alnowaiser has an indirect interest. The
business related to insurance policies. Note that
transactions up to the end of the fourth quarter of 2021
amounted to 5,778 SAR without any preferential
treatment.

 التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة24
وشركة مهارة للموارد البشرية والتي لرئيس مجلس اإلدارة
، عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة/األستاذ
 علما ً بأن التعامالت إلى نهاية،وهي عبارة عن وثائق تأمين
 وذلك، ريـال5,778 م بلغت2021 الربع الرابع من عام
.بدون أي شروط تفضيلية

Voting on the business relationship between the
Company and Mobily which Board Chairman Mr.
Abdulaziz Alnowaiser and the Board members Mr.
Homoud Altuwaijri Dr. Khalid AlGhonaim have an

 التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة25
وشركة اتحاد االتصاالت موبايلي والتي لرئيس مجلس
 عبدالعزيز النويصر وعضو مجلس اإلدارة/اإلدارة األستاذ
/ حمود التويجري وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/األستاذ
 وهي عبارة عن،خالد الغنيم مصلحة فيها غير مباشرة

indirect interest. The business related to insurance
policies. Note that transactions up to the end of the
fourth quarter of 2021 amounted to 52,211,803 SAR
without any preferential treatment.

Voting on the business relationship between the
Company and General Organization for Social Insurance
which Board member Mr. Ghassan Almalki and
Mr.Jasser AlJasser have an indirect interest. The
business related to insurance policies. Note that
transactions up to the end of the fourth quarter of
2021 amounted to 31,905,930 SAR without any
preferential treatment.

 علما ً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من،وثائق تأمين
 وذلك بدون أي، ريـال52,211,803 م بلغت2021 عام
.شروط تفضيلية

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة
 والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والتي لعضو مجلس26
/ غسان المالكي وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/اإلدارة األستاذ
 وهي عبارة عن،جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة
 علما ً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من،وثائق تأمين
 وذلك بدون أي،ريـال31,905,930 م بلغت2021 عام
.شروط تفضيلية

Voting on the business relationship between the
Company and General Organization for Social Insurance
which Board member Mr. Ghassan Almalki Almalki and
Mr.Jasser AlJasser have an indirect interest. The
business related to Service Agreement. Note that
transactions up to the end of the fourth quarter of 2021
amounted to 145,324SAR without any preferential
treatment.

 التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة27
والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والتي لعضو مجلس
/ غسان المالكي وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/اإلدارة األستاذ
 وهي عبارة عن،جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة
 علما ً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع،عقد تقديم خدمات
 ريـال وذلك بدون أي145,324 م بلغت2021 من عام
.شروط تفضيلية

Voting on the business relationship between the
Company and Saudi Exchange Company “Tadawul”
which Board member Mr. Adbdulrahman AlOdan has an
indirect interest. The business related to insurance
policies. Note that transactions up to the end of the
fourth quarter of 2021 amounted to 14,445,034 SAR
without any preferential treatment.

 التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة و28
شركة السوق المالية (تداول) والتي لعضو مجلس اإلدارة
 عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي/األستاذ
 علما ً بأن التعامالت إلى نهاية الربع،عبارة عن وثائق تأمين
 ريـال وذلك14,445,034 م بلغت2021 الرابع من عام
.بدون أي شروط تفضيلية

Voting on the business relationship between the
Company and Saudi Exchange Company “Tadawul”
which Board member Mr. Abdulrahman AlOdan has an
indirect interest. The business related to Service
agreements. Note that transactions up to the end of the
fourth quarter of 2021 amounted to 742,879SAR
without any preferential treatment.

 التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة29
شركة السوق المالية (تداول) والتي لعضو مجلس اإلدارة
 عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي/األستاذ
 علما ً بأن التعامالت إلى نهاية،عبارة عن عقود تقديم خدمات
ريـال وذلك742,879 م بلغت2021 الربع الرابع من عام
.بدون أي شروط تفضيلية

30

Voting on the business relationship between the
Company and SNB Bank group which Board member Mr.
Adbdulrahman AlOdan has an indirect interest. The
business related to insurance policies. Note that
transactions up to the end of the fourth quarter of 2021
amounted to 285,226,789 SAR without any preferential
treatment.

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة
مجموعة البنك األهلي السعودي والتي لعضو مجلس اإلدارة
 عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي/األستاذ
 علما ً بأن التعامالت إلى نهاية الربع،عبارة عن وثائق تأمين
 ريـال وذلك285,226,789 م بلغت2021 الرابع من عام
.بدون أي شروط تفضيلية

Voting on the business relationship between the
Company and Waseel Company which CEO Mr.
Abdulaziz Alboug, Health Sector Chief Executive Officer
Mr. Othman Al Kassabi and CFO Dr. Ammr Kurdi have an
indirect interest. The business related to insurance
policies. Note that transactions up to the end of the
fourth quarter of 2021 amounted to 886,735SAR
without any preferential treatment.

 التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة31
 عبدالعزيز/وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي األستاذ
 عثمان/البوق والرئيس التنفيذي للقطاع الصحي األستاذ
 عمرو كردي/القصبي ورئيس اإلدارة المالية الدكتور
،مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين
م2021 علما ً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام
. ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية886,735 بلغت

Voting on the business relationship between the
Company and Waseel Company which CEO Mr.
Abdulaziz Alboug Health Sector Chief Executive Officer
Mr. Othman Al Kassabi and CFO Dr. Ammr Kurdi have an
indirect interest. The business related to Service
Agreement. Note that transactions up to the end of the
fourth quarter of 2021 amounted to 3,755,298SAR
without any preferential treatment.

 التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة32
 عبدالعزيز البوق/وصيل والتي للرئيس التنفيذي األستاذ
 عثمان القصبي/والرئيس التنفيذي للقطاع الصحي األستاذ
 عمرو كردي مصلحة غير/ورئيس اإلدارة المالية الدكتور
 علما ً بأن،مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات
م بلغت2021 التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام
.ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية3,755,298

Voting on the business relationship between the
Company and Bonyan Company which CEO Mr.
Abdulaziz Alboug, and CFO Dr. Ammr Kurdi have an
indirect interest. The business related to insurance
policies. Note that transactions up to the end of the
fourth quarter of 2021 amounted to 697,000SAR
without any preferential treatment.

 التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة33
 عبدالعزيز البوق/وشركة بنيان والتي للرئيس التنفيذي األستاذ
 عمرو كردي مصلحة غير/ورئيس اإلدارة المالية الدكتور
 علما ً بأن،مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين
م بلغت2021 التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام
. ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية697,000

ونوجه عناية المساهمين إلى ما يلي:

 يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور
اإللكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداوالتي ً في اجتماع الجمعية وبحسب األنظمة واللوائح.
 علما بأن أحقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة
الفرز من فرز األصوات.
 يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل ،وإذا لم يتوفر النصاب االلزامي لعقد هذا
االجتماع ،سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول ،ويكون االجتماع الثاني صحيحا ً إذا حضر مساهمون
يمثلون (ربع رأس المال على األقل) وإذا لم يتوافر النصاب الالزم في االجتماع الثاني ،ووجهت ً دعوة إلى اجتماع ثالث ويكون االجتماع الثالث صحيحا ً
أيا ً كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهات المختصة .
 حق توكيل المساهم شخص أخر عنه في الحضور غير متاح وذلك لالكتفاء بعقد الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة
 سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداوالتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتدا ًء من الساعة (10صباحا ً) يوم األحد
1443/10/14هـ الموافق  2022/05/15م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.saعلما ً بأن
التسجيل والتصويت في خدمات تداوالتي متاح آليا ً ومجانا ً لجميع المساهمين.
 وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة عالقات المساهمين هاتف رقم  0112526622البريد اإللكترونيIR@tawuniya.com.sa :
 معلومات إضافية-:
تؤكد الشركة تود التأكيد لمساهميها الكرام على اقتصار التسجيل والتصويت على بنود الجمعية عن طريق (التصويت االلكتروني عن بعد) والذي سيكون
متاحا ً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداوالتي ابتدا ًء من الساعة العاشرة من صباح يوم األحد بتاريخ 1443/10/14هـ الموافق 2022/05/15
وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.
وعليه تأمل الشركة من جميع مساهميها بالتسجيل في تداوالتي للمشاركة والتصويت عن بُعد على بنود الجمعية وذلك عن طريق الموقع االلكتروني
الخاص بتداوالتي على الرابط التالي  www.tadawulaty.com.saعلما ً بأن التسجيل في خدمات تداوالتي والتصويت متاح مجانا لجميع المساهمين.
كذلك يمكن للمساهمين المشاركة في مداوالت اجتماع الجمعية العامة المذكورة ،التواصل على األرقام والبريد االلكتروني الموضحة أدناه خالل انعقاد
الجمعية:
جوال0505208194 :
جوال0503455559 :
البريد االلكترونيABAZ@tawuniya.com.sa :

الشركة التعاونية للتأمين ("التعاونية")
تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة للعام 2021م

لقد تم إعداد هذا التقرير وفقاً للمادة ( )104من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية (تحديث يوليو 2019م) والمادة ( )91من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
لجنـــة المراجعــة

يسر لجنة المراجعة بالشركة التعاونية للتأمين أن تقدم لمساهمي الشركة الكرام تقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م والمتضمن أريها في مدى كفاية نظم الرقابة
وبناء على المتطلبات النظامية ذات العالقة.
الداخلية في الشركة ،وما قامت به اللجنة من أعمال تدخل في نطاق إختصاصها،
ً

حيث بلغت نسبة حضور األعضاء ( )٪97كما أشارت سجالت
اء من خالل االجتماع حضورياً أو افتراضيا عبر االتصال المرئيُ ،
خالل عام 2021م عقدت لجنة المراجعة  9اجتماعات سو ً
الحضور الواردة في التقرير السنوي لمجلس اإلدارة.
أنجزت لجنة المراجعـة (اللجنة) مهامها وأنشطتها وفقاً الختصاصاتها ،وطبقاً للوائح ذات الصلة ،كما هو مبين في الئحة اللجنــة ،والتي شملت ما يلي:

التقاريـــر الماليــة

قامت اللجنة بدراسة ومناقشة القوائم المالية السنوية والربع سنوية األولية مع المراجعين الخارجيين والتوصية لمجلس اإلدارة بشأنها .عالوة على ذلك ،درست اللجنة تقارير المراجعين الخارجيين

وقامت برفع التوصيات لمجلس اإلدارة بشأنها .كما ناقشت اللجنة مع اإلدارة التنفيذية والمراجعين الخارجيين خطط اإلدارة لمعالجة أوجه القصور في الجوانب الرقابية ،إن وجدت.
أيضا تم إطالع اللجنة على تقارير الخبير االكتواري وقامت برفع التوصيات بشأنها للمجلس .كما قامت اللجنة بمتابعة التزام الشركة بتطبيق مقترحات وتوصيات الخبير االكتواري عندما تكون
إلزامية بموجب اللوائح والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي والجهات اإلشرافية والرقابية ذات العالقة.

قامت اللجنة بالعناية الواجبة نحو تقدير تأثير جائحة كورونا على عمليات  /إستثمارات الشركة بما فيها تحصيل الحسابات المدينة ،ومخصصات الديون المشكوك في تحصيلها ،وإحتياطيات

العجز في أقساط التأمين الطبي وتقييم اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع ومراجعة اإلفصاحات التابعة لها.
تابعت اللجنة مستجدات احتساب فائض عمليات التأمين للسنوات الماضية.

قامت اللجنة بمتابعة ومناقشة االدارة التنفيذية في مراحل ونتائج تطبيق مشروع المعيار الدولي للتقرير المالي  )IFRS 17( 17الخاص بعقود التأمين.
قامت اللجنة بتقييم خبرة وأداء واستقاللية المراجعين الخارجيين ،ومن ثم درست اللجنة العروض المقدمة من مراجعي الحسابات لمراجعة القوائم المالية السنوية للعام 2022م وأوصت بالتعاقد

مع شركة  KPMGوشركة  BDOلمراجعة القوائم المالية السنوية للشركة للعام 2022م ،وكذلك للربع الثاني والثالث للعام 2022م والربع األول للعام 2023م.
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الشركة التعاونية للتأمين ("التعاونية")
تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة للعام 2021م

المراجعون الخارجيون

قامت اللجنة بالتواصل مع شركاء  /رؤساء المراجعين الخارجيين الذين زودوا اللجنة بالمعلومات الالزمة عن أداء أنشطتهم .وفيما يتعلق بأداء أعمال المراجعة ،فإن اللجنة:
-

اطلعت على األعمال المنجزة ونتائج تنفيذها من خالل التقارير المقدمة؛

-

قامت بالتأكد من مدى استقاللية المراجعين الخارجيين؛

-

راجعت خطة المراجعة للمراجعين الخارجيين.

اطلعت اللجنة على التوصيات التي قدمها المراجعون الخارجيون (كما هو موثق في خطاب اإلدارة) والخطط المعتمدة من قبل اإلدارة التنفيذية للشركة لتنفيذها؛

-

درست اللجنة تقييم المراجعين الخارجيين إلجراءات الرقابة الداخلية.

-

وقامت بتقييم جودة األعمال المقدمة من قبل المراجعين الخارجيين.

نظــام الرقابــة الداخليـــة

تم إطالع اللجنة على التحسينات التي قامت بها اإلدارة التنفيذية على نظام الرقابة الداخلية ،ونتائج نشاط المراجعة الداخلية وأنظمة إدارة المخاطر واألمن السيبراني .كما أن اللجنة:
-

أشرفت على التقارير المختلفة التي أعدها كل من إدارة المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين حول فاعلية الضوابط الداخلية المتعلقة بنظام التقارير المالية ،حيث انتهت اللجنة إلى
أن أي ًا منها لم يتسبب في ظهور نقاط ضعف جوهرية في نظام إعداد وتقديم التقارير المالية.

-

قامت بدراسة تقارير إدارة االلتزام ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة.

راجعت مالحظات البنك المركزي السعودي والجهات اإلشرافية والرقابية ذات العالقة بشأن أي مخالفات نظامية أو طلب إجراءات تصحيحية ورفعت التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة.
قامت بمتابعة التقارير الصادرة عن البنك المركزي السعودي والجهات اإلشرافية والرقابية ذات العالقة ورفع التوصيات بشأنها للمجلس.

قامت بالتأكد من توافر الئحة مكتوبة خاصة بقواعد السلوك المهني بعد اعتمادها من قبل المجلس لضمان القيام بأنشطة الشركة بطريقة عادلة وأخالقية.

تم إبالغها بجميع القضايا الكبرى التي رفعت من قبل أو ضد الشركة.
قامت بمراجعة تقارير األداء الربع سنوية المتعلقة بشكاوى العمالء.

اطلعت اللجنة على عرض إدارة المخاطر للشركة للمخاطر الكبرى وقابلية تحمل المخاطر بشكل ربع سنوي لعام 2021م.

اطلعت اللجنة على عرض إدارة األمن السيبراني بشكل ربع سنوي الذي اشتمل على حالة النضج حسب إطار العمل المقدم من البنك المركزي السعودي وتابعت حالة تنفيذ المالحظات
الصادرة من البنك المركزي والهيئة الوطنية لألمن السيبراني.

وعليه لم يظهر للجنة أي ضعف جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة .كما ترى اللجنة أن نظام الرقابة الداخلي بحاجة إلى إجراء مزيد من التحسينات ليالئم نمو الشركة وتوجهاتها
االستراتيجية وستقوم اللجنة بتابعة هذه التحسينات.
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تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة للعام 2021م

المراجعــــة الداخليــة

قامت اللجنة بمراجعة واعتماد خطة عمل اإلدارة للسنة المالية 2021م ،وتابعت تنفيذ الخطة والتعديالت الالزمة لها.

كما تابعت اللجنة أداء إدارة المراجعة الداخلية واطلعت على التقارير الصادرة منها .كما تمت الموافقة على االستعانة بمستشار خارجي لتقديم الدعم لفريق إدارة المراجعة الداخلية في تنفيذ

مراجعة إدارة تقنية المعلومات ومتابعة مالحظات البنك المركزي المتعلقة باألمن السيبراني حسب المتطلبات النظامية.

كما قامت اللجنة بمتابعة تحديثات ادارة المراجعة الداخلية الخاصة ببرنامج ضمان الجودة والتحسين المستمر ومراقبة تنفيذ الخطط التصحيحية المتعلقة بالبرنامج بما يتوافق مع أفضل الممارسات

المهنية .حيث تجاوزت نسبة تنفيذ الخطط التصحيحية خالل عام 2021م .%86

سلبا على أعمالهم.
قامت اللجنة بالتأكد من استقالل إدارة المراجعة الداخلية ،والتحقق من عدم وجود أي قيد على أعمالهم أو وجود ما يمكن أن يؤثر ً
كما تابعت اللجنة مراحل تطبيق النظام اآللي إلدارة المراجعة الداخلية.
تم االطالع على المالحظات السابقة إلدارة المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي حتى نهاية العام 2021م ،وقامت اللجنة بتحليل المالحظات الجوهرية الغير منّفذة وإحاطة مجلس اإلدارة بها.
ومتابعة تنفيذ اإلدارة التنفيذية لها.

ال لتــزام الرقابـي

خالل السنة المالية ،قامت اللجنة بدراسة خطة عمل إدارة االلتزام وإقرارها ومتابعة تنفيذها .كما راجعت اللجنة تقارير إدارة االلتزام ورفع التوصيات بشأنها .وتابعت اللجنة تقدم اإلدارة في
تنفيذ مشاريع األتمتة في مجاالت االلتزام الرقابي ،مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،اإلبالغ عن المخالفات ،المعامالت مع األطراف ذات العالقة وتوزيع الفائض لضمان اإلبالغ وااللتزام

التام بما يتواءم مع استراتيجية التحول الرقمي بالشركة.

وقامت اللجنة باإلشراف ومتابعة تحديث سياسة اإللتزام ،غسل األموال ،ومستند مخاطر غسل األموال.
كما تأكدت اللجنة خالل العام من استيفاء أعضاء اللجنة لجميع المتطلبات النظامية و الجهات الرقابية.
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Proxy Form
Dear Shareholders
The Proxy form is not available, as the Ordinary
General Assembly will only be conducted through
modern technology means, to ensure the safety of
dealers in Stock Exchange Market, in the context
of supporting the preventive and precautionary
efforts conducted by relevant authorities to
address the new Corona Virus (COVID-19)

The company urges the shareholders to register
on Tadawulaty service, knowing that voting is
provided free of charge for all shareholders
through
the
following
link:
www.tadawulaty.com.sa

منوذج التوكيل
السادة املساهمني الكرام
منوذج التوكيل غري متاح حيث سيتم االكتفاء بعقد اجلمعية
العامة العادية عرب وسائل التقنية احلديثة وذلك حرصا على سالمة
املتعاملني يف السوق املالية ودعماً للجهود واإلجراءات الوقائية
واالحرتازية من قبل اجلهات الصحية املختصة وذات العالقة
(COVID-19) للتصدي لفايروس كورونا املستجد

وحتث الشركة مساهميها بالتسجيل يف موقع تداوالتي علماً بأن
التسجيل والتصويت متاحاً وجماناً جلميع املساهمني باستخدام
www.tadawulaty.com.sa :الرابط التالي

