أجندة الجمعية العامة الغيرعادية
شركة األهلي للتكافل (شركة مساهمة سعودية)
-1التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي املنتهي في 1112/11/11م( .مرفق)
-2التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن الفترة املالية املنتهية في 1112/11/11م( .مرفق)
 -1التصويت على القوائم املالية املدققة للشركة للعام املالي املنتهي في 1112/11/11م( .مرفق)
--4التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان عن السنة املالية املنتهية في 1112/11/11م.
 -5التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين املرشحين بناء على توصية لجنة املراجعة وذلك لفحص
ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع الثاني والثالث /والرابع /والسنوي من العام املالي 1112م والربع االول من العام
املالي 1112م .وتحديد أتعابه ( .مرفق)
 -6التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة األهلي للتكافل و شركة (إف.دبليو.يو) والتي يمثلها شريكها
ً
وعضو مجلس اإلدارة كال من الدكتور /مانفريد جوزيف ديرهايمر و الدكتور /محمد عويس أنصاري  ،مصلحة غير
ً
مباشرة بإعتبارهم ممثلين لشركة (إف.دبليو.يو) و الترخيص بها للعام القادم .علما بأن طبيعة التعامالت في عام
1112م كانت عبارة عن عقد أتعاب إدارة غير محدد املدة بقيمة إجمالية  1,152مليون ريال سعودي .
ال توجد أي شروط خاصة أو تفضيلية في العقود املذكورة في هذا البند( .مرفق)
-2التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و البنك األهلي التجاري (طرف ذو عالقة) املتمثلة في عقود
تأمين سنوية مختلفة والذي ألعضاء مجلس اإلدارة  :األستاذ /بليهيد ناصر البليهيد  ،األستاذ /عبدهللا علي الفراج ،
األستاذ /فيصل عمر السقاف مصلحة غير مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك األهلي التجاري والترخيص بها للعام
ً
ً
القادم .علما بأن طبيعة التعامالت في عام 1112م كانت عبارة عن عقود إشتركات تأمين سنوية مختلفة بقيمة إجمالية
 111.141ألف ريال سعودي وإجمالي مطالبات مدفوعة بلغت 111.416الف ريال سعودي.
ال توجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود املذكورة في هذا البند( .مرفق)
-2التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة األهلي لتسويق خدمات التأمين املحدودة (طرف ذو
َ
عالقة) املتمثلة في عقد وكالة تأمين حصري ملدة عشر سنوات إعتبارا من تاريخ  1يوليو 1114م وذلك لبيع منتجات
الشركة والذي ألعضاء مجلس اإلدارة :األستاذ /بليهيد ناصر البليهيد  ،األستاذ /عبدهللا علي الفراج  ،األستاذ /فيصل
ً
عمر السقاف مصلحة غير مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك األهلي التجاري والترخيص بها للعام القادم .علما بأن
طبيعة التعامالت في عام 1112م كانت عبارة عن عقد وكالة تأمين حصري لبيع منتجات الشركة باإلضافة إلى تكاليف
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حمالت التسويق .وبلغ إجمالي قيمة العموالت لسنة  1112م مبلغ  1,512ألف ريال سعودي .وال توجد أي شروط
خاصة أو تفضيلية بالعقود املذكورة في هذا البند( .مرفق)
 -2التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة األهلي املالية  -األهلي كابيتال (طرف ذو عالقة)
املتمثلة في عقد إدارة إستثمارات حملة وثائق التكافل لألفراد في الصناديق اإلستثمارية والذي ألعضاء مجلس اإلدارة:
األستاذ  /بليهيد ناصر البليهيد  ،األستاذ /عبدهللا علي الفراج  ،األستاذ /فيصل عمر السقاف مصلحة غير مباشرة
ً
بإعتبارهم ممثلين للبنك األهلي التجاري والترخيص بها للعام القادم .علما بأن طبيعة التعامالت في عام 1112م كانت
عبارة عن الخصم املستلم على رسوم ادارة صناديق اإلستثمارات املرتبطة بالوحدات بمبلغ  5,462ألف ريال سعودي
عن اجمالي قيمة إستثمارات حملة وثائق التكافل لألفراد في الصناديق اإلستثمارية لشركة األهلي املالية  -ألهلي كابيتال.
وال توجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود املذكورة في هذا البند( .مرفق)
-11التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (  ) 1.25ريال سعودي للسهم وبنسبة  %2,5من
رأس املال و بإجمالي قدره (  ) 11,511,111ريال سعودي على أن تكون أحقية األرباح للمساهمين املالكي لألسهم يوم
اإلستحقاق املقيدين في سجل مساهي الشركة لدى مركز االيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق .وسيتم
ً
ً
توزيع األرباح على املساهمين املقيدين خالل  15يوما من تاريخ استحقاق هذه األرباح وذلك وفقا للضوابط واإلجراءات
ً
التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات( .مرفق).
-11املوافقة على التغييرات املقترحة على النظام االساس ي للشركة مادة ( )11و املتعلقة بنصاب إجتماع الجمعية
العامة العادية( .مرفق)
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