
 

 
 

 

 مجموعة املتحدة للتأمين التعاونينتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لل

 1-عدم املواققة على تقرير مجلس اإلدارة عن العام املالي املنتهي في 2020/12/31م.

 2-املواققة على القوائم املالية عن العام املالي املنتهي في 2020/12/31 م.

 3- املواققة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام املالي املنتهي 2020/12/31 م.

4- عدم املواققة على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة طايا العقارية والتي لعضو مجلس اإلدارة 

مباشرة قيها.وهي عبارة عن  وثائق تأمين  كما بلغ إجمالي أقساط  غير  املهندس/ ثامربن عبد هللا بن ريس مصلحة

 التأمين املكتتبة خالل عام 2020م 11 ألف  ريال.بدون شروط تفضيلية .

5- عدم املواققة على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة طايا الزراعية  والتي لعضو مجلس اإلدارة 

مباشرة قيها.وهي عبارة عن  وثائق تأمين  كما بلغ إجمالي أقساط  غير  املهندس/ ثامربن عبد هللا بن ريس مصلحة

 التأمين املكتتبة خالل عام 2020م  142 ألف  ريال .بدون شروط تفضيلية  .

6- عدم املواققة على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة البحر االحمر لخدمات املالحه  والتي لعضو 

مباشرة قيها. وهي عبارة عن  وثائق تأمين  غير مجلس اإلدارة املهندس/ محمد هاني بن عبد القادر البكري  مصلحة 

  ..بدون شروط تفضيلية ألف ريال 69م  2020كما بلغ إجمالي أقساط التأمين املكتتبة خالل عام 

7- عدم املواققة على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الخليج العربي للصيانة واملقاوالت والتي لعضو 

مباشرة قيها.وهي عبارة عن  وثائق تأمين  كما بلغ غير مجلس اإلدارة املهندس/ ثامربن عبد هللا بن ريس مصلحة 

.بدون شروط تفضيلية . ألف  ريال 16م  2020إجمالي أقساط التأمين املكتتبة خالل عام   

8- عدم  املواققة  على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة و املهندس /عبدهللا بن ريس والذي يعتبر لعضو 

.وهي عبارة عن  وثائق تأمين  كما بلغ  مباشرة قيهاغير مجلس اإلدارة املهندس/ ثامربن عبد هللا بن ريس مصلحة 

.بدون شروط تفضيلية  . ألف  ريال 72م  2020املكتتبة خالل عام  إجمالي أقساط التأمين  

9- عدم املواققة على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة و االستاذ / عادل محمد رشيد جمجوم ) عضو مجلس 

مصلحة مباشرة قيها وهي عبارة عن  وثائق تأمين  كما بلغ إجمالي أقساط التأمين املكتتبة خالل  والتي له االدارة ( 

.بدون شروط تفضيلية . ألف  ريال 6م  2020عام   

10- عدم املواققة على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة و االستاذ / خالد سليمان الجاسر  ) عضو مجلس 

مصلحة مباشرة قيها وهي عبارة عن  وثائق تأمين  كما بلغ إجمالي أقساط التأمين املكتتبة خالل  والتي له االدارة ( 

.بدون شروط تفضيلية . ألف  ريال 1م  2020عام   



 

 
 

11- عدم املواققة على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الدكتور/ عبد اللطيف بن محمد ال الشيخ ) عضو 

مصلحة مباشرة قيها وهي عبارة عن  وثائق تأمين  كما بلغ إجمالي أقساط التأمين املكتتبة  والتي له مجلس االدارة ( 

.بدون شروط تفضيلية . ألف  ريال 1م  2020خالل عام   

12- عدم املواققة على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة و االستاذ / هشام محمد عبد هللا الشريف  ) عضو 

وهي عبارة عن  وثائق تأمين  كما بلغ إجمالي أقساط التأمين   مصلحة مباشرة قيها  والتي له مجلس االدارة ( وعائلته 

.بدون شروط تفضيلية. ألف  ريال 50م  2020املكتتبة خالل عام   

مكتب العظم و السديري و ال الشيخ وشركاه محاسبون و على تعيين مراجعي الحسابات للشركة  واققةملا -13

وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع مراجعون قانونيون و مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه  

 الثاني والثالث و الرابع والسنوي من العام املالي 2021م و الربع األول من العام املالي 2022 م وتحديد اتعابهم .

14- املواققة على صرف مبلغ 1,155,612 ريال كمكاقأة  أل عضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في 31 

  ديسمبر 2020 م.

 15- املواققة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في 2020/12/31م.

16- عدم املواققة علي قرار مجلس االدارة بتعيين  االستاذ / خالد سليمان الجاسر ) عضو مستقل( بمجلس االدارة 

ابتداًء من تاريخ تعيينه في 2020/11/29م الكمال دورة املجلس حتي تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2022/05/17م 

 خلفا للعضو السابق  االستاذ / طارق عبدهللا حسين الرميم ) عضو مستقل ( 

17- عدم املواققة علي قرار مجلس االدارة بتعيين  االستاذ / عبدهللا صالح الحربي  ) عضو مستقل( بمجلس االدارة 

ابتداًء من تاريخ تعيينه في 2020/11/29م الكمال دورة املجلس حتي تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2022/05/17م 

 خلفا للعضو السابق  االستاذ /ثامر عبدهللا بن ريس) عضو غير تنفيذي ( 

 

 


