
 

 

 

االجتماع ) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتحدة للتأمين التعاوني )والء(الشركة السعودية تعلن 

 الثاني(

ثاني( )االجتماع العن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية إدارة الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )والء( تعلن 

فندق القصيبي بقاعة  م21/05/2017الموافق  هـ25/08/1438 االحد يوم مساء   والنصف السابعة الساعةوالتي عقدت في تمام 

حيث  %42.67وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني لالجتماع األول، وقد بلغ النصاب القانوني لإلجتماع الثاني  ،بمدينة الخبر

 النحو التالي:كانت نتيجة التصويت على جدول أعمال الجمعية على 

 

 م.31/12/2016على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  الموافقة 1

 م.31/12/2016على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في  الموافقة 2

 م.31/12/2016على القوائم المالية للشركة الموحدة عن السنة المنتهية في  الموافقة 3

 م.31/12/2016مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في إبراء ذمة أعضاء  4

مكتب السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون و كل من مكتب البسام والنمر المحاسبون المتحالفونالموافقة على تعيين  5

 م2017من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي  قانونيون كمراقبي الحسابات

 والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه

 على تغيير مسمى الشركة من الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )والء( الى شركة والء للتأمين التعاوني الموافقة 6

( من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 224على تعديل النظام األساسي للشركة وفقاً لمتطلبات المادة ) الموافقة 7

 هـ. 28/1/1437بتاريخ  3م/

 م31/12/2016لاير سعودي كمكافاة ألعضاء مجلس االدارة عن السنة المالية المنتهية في  1,260,000على صرف  الموافقة 8

على التعامل الذي سيتم بين الشركة ورئيس مجلس اإلدارة االستاذ سليمان بن عبدهللا القاضي والترخيص لها لعام  الموافقة 9

الف لاير سعودي إلصدار وثيقة تأمين سيارات خاصة لمدة 129قادم, علما بأن التعامالت للعام السابق كانت بقيمة أقساط 

 سنة.

الشركة ومجموعة العثمان والتي يمثلها نائب رئيس مجلس اإلدارة االستاذ عبدهللا بن على التعامل الذي سيتم بين  الموافقة 10

 .الف لاير سعودي 250محمد العثمان والترخيص لها لعام قادم, علما بأن التعامالت للعام السابق كانت بقيمة أقساط 

والتي يمثلها عضو مجلس اإلدارة االستاذ  على التعامل الذي سيتم بين الشركة وشركة الدواء للخدمات الطبية الموافقة 11

مليون لاير  2.232وليد بن محمد الجعفري والترخيص لها لعام قادم, علما بأن التعامالت للعام السابق كانت بقيمة أقساط 

 سعودي.

 



 

 

 

 

الستاذ خالد ا على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومستشفى بروكير / الرعاية والتي يمثلها عضو مجلس االدارة الموافقة 12

الف لاير  92بن عبدالرحمن الراجحي والترخيص لها لعام قادم, علما بأن التعامالت للعام السابق كانت بقيمة أقساط 

 سعودي.

على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومجموعة عصام قباني والتي يمثلها عضو مجلس اإلدارة االستاذ حسان بن  الموافقة 13

 22عصام قباني عن طريق وسطاء تأمين والترخيص لها لعام قادم, علما بأن التعامالت للعام السابق كانت بقيمة أقساط 

 لاير سعودي. الف

بين الشركة ومجموعة أميانتيت والتي يمثلها عضو مجلس اإلدارة الدكتور سليمان بن على التعامل الذي سيتم  الموافقة 14

عبدالعزيز التويجري عن طريق وسطاء تأمين والترخيص لها لعام قادم, علما بأن التعامالت للعام السابق كانت بقيمة 

 الف لاير سعودي. 302أقساط 

موعة الشعيبي والتي يمثلها عضو مجلس االدارة االستاذ وليد بن سهيل على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومج الموافقة 15

 344الشعيبي عن طريق وسطاء تأمين والترخيص لها لعام قادم, علما بأن التعامالت للعام السابق كانت بقيمة أقساط  

 .الف لاير سعودي

الف لاير سعودي لمجموعة  306مجموع أقساط عن طريق وسطاء تأمين ب لمدة سنة واحدةتأمين  على إصدار وثيقة الموافقة 16

 عبدهللا بن محمد العثمان.والتي يمثلها عضو مجلس االدارة االستاذ  العثمان

على مشاركة عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ حسان بن عصام قباني بعمل مختص بوساطة التأمين. )عمل منافس(  الموافقة 17

 والترخيص له لعام قادم.

 


