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الثاني بعد و  العادية )اإلجتماع األول  الجمعية العامة إجتماع للمشاركة والتصويت في يسر مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني دعوة السادة املساهمين

عن  مساء   السابعةم في تمام الساعة 28/06/2021هـ )حسب تقويم أم القرى(، املوافق 18/11/1442 نثييناإلواملقرر إنعقادها بمشيئة هللا تعالى يوم  (ساعة

 على سالمة امل ،طريق وسائل التقيية الحديثة باستخدام ميظومة تداوالتي
 
ن قبل واالحترازية مضمن دعم الجهود واالجراءات الوقائية ساهمين وذلك حرصا

 للجهود املتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في  (COVID-19) ستجدكورونا امل املختصة وذات العالقة للتصدي لفايروس الجهات الصحية
 
، وامتدادا

  www.tadawulaty.com.sa ر الوقائية الالزمة مليع انتشاره رابط مقر اإلجتماع:اململكة العربية السعودية في اتخاذ التدابي

 وذلك لليظر في جدول االعمال التالي:

 م.31/12/2020في  املالي امليتهي عن العامالتصويت على تقرير مراجعي الحسابات  .1

 م31/12/2020التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي امليتهي في  .2

 م.31/12/2020في املالي امليتهي  عن العامالتصويت على القوائم املالية للشركة  .3

 م.31/12/2020التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام امليتهي في  .4

قوائم وتدقيق الالتصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين املرشحين بياء  على توصية لجية املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة  .5

 . م وتحديد أتعابهم2022م والربع األول من العام املالي 2021املالية للربع الثاني والثالث والرابع والسيوي من العام املالي 

 في لجية املراجعة السلطان عبدالرحمن بن خالداألستاذ/ التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين .6
 
 يخابتداء  من تار  )من خارج املجلس( عضوا

 من عضو اللجية السابق ) م08/03/2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجية الحالية بتاريخ 03/09/2020
 
)من ( األستاذ/ إيهاب محمد الدباغوذلك بدال

  للجية إعتبار ،م03/09/2020على أن يسري التعيين ابتداء  من تاريخ القرار الصادر في  خارج املجلس(
 
 من تاريخ وتعيييه رئيسا

 
م 21/12/2020ا

 لالئحة عمل لجية املراجعة 
 
 . )مرفق السيرة الذاتية(ويأتي هذا التعيين وفقا

 في لجية املراجعة  زين العابدين عبدهللا بري الدكتور/التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين  .7
 
 اء  من تاريخابتد)عضو مجلس إدارة مستقل( عضوا

 من عضو اللجية السابق  م08/03/2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجية الحالية بتاريخ 21/12/2020
 
)عضو عادل السموم األستاذ/وذلك بدال

 لالئحة عمل لجية املراجعة. م21/12/2020على أن يسري التعيين ابتداء  من تاريخ القرار الصادر في مجلس إدارة مستقل( 
 
، ويأتي هذا التعيين وفقا

 .سيرة الذاتية()مرفق ال

 في لجية املراجعة  مشعل بن عبداملحسن السليماناألستاذ/التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين  .8
 
 تاريخ ابتداء  من )من خارج املجلس( عضوا

 من عضو اللجية السابق  م08/03/2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجية الحالية بتاريخ 21/12/2020
 
)من خارج  هيم العلوانإبرا األستاذ/وذلك بدال

 لالئحة عمل لجية املراجعة. )مرفق السيرة م21/12/2020على أن يسري التعيين ابتداء  من تاريخ القرار الصادر في  املجلس(
 
، ويأتي هذا التعيين وفقا

 . الذاتية(

 م.2020التصويت على توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام  .9

 م.31/12/2020في  امليتهية ريال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السية املالية 900.000التصويت على صرف مبلغ  .10

 لرئيس والتيبين الشركة ومؤسسة سقالة التجارية ومصيع الذواق لألغذية )فرع مؤسسة سقالة( تمت التصويت على األعمال والعقود التي  .11

وهي ونثائق تأمين حسب ونثائق الشركة املعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة مباشرة"، غير   ناغي "مصلحةياسر يوسف  /مجلس اإلدارة االستاذ

 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.)مرفق( 134.193م 2020ومدتها سية حيث بلغت التعامالت خالل العام 

http://www.tadawulaty.com.sa/
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ياسر  /األستاذ مجلس اإلدارة لرئيسوالتي بين الشركة وشركة يوسف محمد عبد الوهاب ناغي املتحدة تمت  التصويت على األعمال والعقود التي .12

وهي ونثائق تأمين حسب ونثائق الشركة املعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سية حيث بلغت التعامالت ، مصلحة غير مباشرة فيها يوسف ناغي 

 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. )مرفق( 3.518.993م 2020خالل العام 

ستاذ ياسر األ  مجلس اإلدارة لرئيسوالتي املحدودة بين الشركة وشركة املأمون عبر البحار وسطاء تأمين  تمتالتصويت على األعمال والعقود التي  .13

"مصلحة غير مباشرة"، وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة املعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة يوسف ناغي 

 .ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. )مرفق( 2.203.945م 2020العمولة حسب نوع ونثيقة التأمين حيث بلغت التعامالت خالل العام 

"مصلحة  ياسر يوسف ناغيذ/ األستا مجلس اإلدارة لرئيسوالتي  بين الشركة ومؤسسة حافل ليقل الحجاج  تمتالتصويت على األعمال والعقود التي  .14

م 2020غير مباشرة"، وهي ونثائق تأمين حسب ونثائق الشركة املعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سية حيث بلغت التعامالت خالل العام 

 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. )مرفق( 15.992.295

ي "مصلحة ياسر يوسف ناغذ/ األستا مجلس اإلدارة لرئيسوالتي بين الشركة وشركة األندلس ليقل الحجاج  تمتالتصويت على األعمال والعقود التي  .15

م  2020ومدتها سية حيث بلغت التعامالت خالل العام  غير مباشرة"، وهي ونثائق تأمين حسب ونثائق الشركة املعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة

 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. )مرفق( 12.825

ر يوسف ياسذ/ األستا مجلس اإلدارة لرئيسوالتي  رحال الوطيية للخدمات املحدودةبين الشركة وشركة  تمتالتصويت على األعمال والعقود التي  .16

تأمين حسب ونثائق الشركة املعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سية حيث بلغت التعامالت خالل ناغي "مصلحة غير مباشرة"، وهي ونثائق 

 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. )مرفق( 28.448م 2020العام 

أحمد محمد  /ذاألستا مجلس اإلدارة لعضووالتي بين الشركة والشركة السعودية مليتجات األلبان واألغذية  تمتالتصويت على األعمال والعقود التي  .17

الل خاملرزوقي "مصلحة غير مباشرة"، وهي ونثائق تأمين حسب ونثائق الشركة املعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سية حيث بلغت التعامالت 

 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. )مرفق( 11,324.647م 2020العام 

د سعود الحسن خال/األستاذ ألعضاء مجلس اإلدارةوالتي بين الشركة وشركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين  تمتالتصويت على األعمال والعقود التي  .18

رأفت عطية السالموني "مصلحة غير مباشرة"، وهي تعامالت إعادة تأمين بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سية حيث بلغت التعامالت  /واألستاذ

 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. )مرفق( 1,984.216م 2020خالل العام 

تسجيل  ةيحق لكل مساهم من املساهمين، املقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العام

 بإستخدام ميظومة تداوالت
 
 بأن أحقية تسجي ي وبحسب األنظمة واللوائحالحضور اإللكتروني والتصويت علي بيود اجتماع الجمعية إلكترونيا

 
ل الحضور علما

 .اتو الجتماع الجمعية تنتهي وقت بدء انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بيود الجمعية للحاضرين تنتهي عيد انتهاء لجية الفرز من فرز األص

 إذا حضر  
 
جتماع، يتوفر اليصاب الالزم لعقد هذا اإل من رأس املال على األقل. وإذا لم  %25مساهمون يمثلون  هويكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا

 املحددة النعقاد االجتماع األول  سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء املدة
 
 بأن اليصاب القانوني لإلجتماع الثاني يكون صحيحا

َ
 كان عدد  . علما

 
ايا

 االسهم املمثلة.

 من 
 
بتاريخ: س خميلاصباح  يوم  الساعة العاشرة منسيكون بإمكان املساهمين املسجلين في خدمات تداوالتي التصويت عن بعد على بيود الجمعية ابتداءا

 نهاية وقت  وحتى م24/06/2021 :املوافقهـ 14/11/1442
 
 لجميع املساهميإنعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداوالتي متاحا

 
ن ومجانا

 www.tadawulaty.com.sa   بإستخدام الرابط التالي:

http://www.tadawulaty.com.sa/
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 كترونيلالبريد اإلأو على  1115تحويلة  011-2938383وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة عالقات املساهمين رقم الهاتف  -

 invest@burujinsurance.com  وذلك.
 
 وحتى الرابعة عصرا

 
 خالل أوقات العمل الرسمية من األحد وحتى الخميس من الساعة الثامية صباحا

mailto:invest@burujinsurance.com


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البند السادسمرفقات 
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 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 

 البيانات الشخصية (أ
 عبدالرحمن خالد علي السلطان األسم الرباعي

 هـ18/05/1398 تاريخ امليالد سعودي الجنسية

 املؤهالت العلمية للعضو (ب
 تاريخ الحصول على املؤهل املانحةاسم الجهة  التخصص املؤهل م

 

 م2009 استراليا -جامعة نيوكاسل  مالية تطبيقية ماجستير   .1

 م1999 جامعة امللك سعود محاسبة  سبكالوريو   .2

 م2007 املعهد املالي  تأمين أساسيات التأمين  .3

 الخبرات العملية للعضو املرشح (ج

 مجاالت الخبرة الفترة

 

 الهيئة العامة لإلحصاء –مدير عام املراجعة الداخلية / سكرتير لجنة املراجعة واملخاطر  حتى االن –م 8/2018

 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية -أخصائي تخطيط وجودة املراجعة / مشرف مراجعة داخلي/ مراقب مالي 8/2018 –م 3/2003

 مستشفى التأمينات ) رعاية( –مراقب مالي  أشهر  6

 البنك السعودي الهولندي )ساب( –محاسب مالي واداري/ مراجع في إدارة عمليات الخزينة  02/2003-م7/1999

 كان شكلها  سفي مجالوالسابقة العضوية الحالية  (د
ً
إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا

 القانوني أو اللجان املنبثقة منها:

النشاط  اسم الشركة م

 الرئيس

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفتة الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

الشكل  عضوية اللجان

القانوني 

 للشركة

 مساهمة لجنة املراجعة شخص ي مستقل تأمين التأمين العربية التعاونية  .1

السلع  تبوك للتنمية الزراعية  .2

 االستهالكية

 مساهمة لجنة املراجعة شخص ي مستقل

واألعمال  لالستثمار باتك  .3

 اللوجستية

 

 مساهمة لجنة املراجعة شخص ي مستقل النقل

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البند السابعمرفقات 
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 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 

 البيانات الشخصية (أ

 بري  بن أبو الخير عبدهللابن  العابدين زين األسم الرباعي

 هـ1/7/1369 تاريخ امليالد سعودي الجنسية

 املؤهالت العلمية للعضو (ب

 تاريخ الحصول على املؤهل اسم الجهة املانحة التخصص املؤهل م

 وعلوم إقتصاد دكتوراه  .1

 سياسية

 م1980  األمريكية املتحدة الواليات - كلورادو جامعة

 وعلوم إقتصاد بكالوريوس  .2

 سياسية

 العربية اململكة - سعود امللك جامعة

 السعودية

 

 الخبرات العملية للعضو املرشح (ج

 مجاالت الخبرة الفترة

 راجعة  يي رركة برو  للتممين التعاوي امل لجنة عضو حتى اآلن – 12/2020

 يي رركة برو  للتممين التعاوي  اإلدارة مجلس عضو حتى اآلن -3/2019

 رئيس لجنة الحوكمة يي رركة برو  للتممين التعاوي  12/2020 – 3/2019

 العامة(رئيس الدراسات ملجلس القوى العاملة )األمانة  هـ1403

 مستشار وزارة اإلقتصاد والتخطيط هـ1402

 عضو مجلس الشورى لدورتين متتاليتين هـ1426-1434

 كان ركلها  سالعضوية الحالية والسابقة يي مجال (د
ً
إدارات رركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي رركة أخرى أيا

 القانوي  أو اللجان املنبثقة منها:

صفة العضوية  النشاط الرئيس اسم الشركة م

)تنفيذي، غير 

تنفيذي، 

 مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفتة الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

الشكل  عضوية اللجان

القانوني 

 للشركة

رركة برو  للتممين   .1

 التعاوي 

 مساهمة - شخصية مستقل عضو مجلس اإلدارة

 مساهمة الحوكمة شخصية - رئيس لجنة الحوكمة  .2

 مساهمة املراجعة شخصية - عضو لجنة املراجعة  .3

4.        

5.        

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البند الثامنمرفقات 
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 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 

 البيانات الشخصية (أ
 مشعل عبداملحسن عبدالرحمن السليمان األسم الرباعي

 هـ01/07/1395 تاريخ امليالد سعودي الجنسية

 املؤهالت العلمية للعضو (ب
 تاريخ الحصول على املؤهل الجهة املانحةاسم  التخصص املؤهل م

 محاسبة بكالوريوس  .1
 جامعة نوتردام دي ناموربلمونت ، كاليفورنيا

 األمريكية الواليات املتحدة

 م1998

 الخبرات العملية للعضو املرشح (ج
 مجاالت الخبرة الفترة

 الرئيس التنفيذي لشركة جوار اإلحسان القابضة حتى اآلن -2017

 عضو لجنة املراجعة في شركة تمويلي العاملية حتى اآلن  -2016

 العربية القابضة بجدة االءلشركة  االستشاري عضو املجلس  2009-2014

 ة.في جدالسباق املتحدة في شركة  دارةعضو املجلس اإل  2005-2010

 في البنك السعودي الهولنديتمويل الشركات قسم املدير اإلقليمي ل 2002-2005

 في البنك السعودي األمريكي.حسابات الشركات مدير   1998-2002

 كان شكلها  سفي مجالوالسابقة العضوية الحالية  (د
ً
إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا

 القانوني أو اللجان املنبثقة منها:

النشاط  اسم الشركة م

 الرئيس

صفة العضوية 

 )تنفيذي، غير

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفتة الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

الشكل  عضوية اللجان

القانوني 

 للشركة

مساهمة  لجنة املراجعة   عضو اللجنة شركة تمويلي العاملية  .1

 مقفلة

2.      -  

3.      -  

4.        

5.        

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د األعمال والعقودوبنمرفقات 
 من البند الحادي عشر
 إلى البند الثامن عشر
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