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نتائج الجمعیة العامة غیر العادیة المتضمنة تغییر رأس المال

تفاصیل اإلعالن

اللغة

English Arabic

* نوع التغیر في رأس المال Decrease تخفیض

* عدد مرات الدعوة الجتماع الجمعیة العامة First Meeting االجتماع األول

* عنوان اإلعالن The Mediterranean and Gulf
Cooperative Insurance and
Reinsurance Company (MEDGULF)
announces the results of the
Extraordinary General Assembly
Meeting for Capital Decrease (First
Meeting).

تعلن شركة المتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین
التعاوني (میدغلف) عن نتائج اجتماع الجمعیة العامة

غیر العادیة المتضمنة تخفیض رأس مال الشركة
(االجتماع األول) عن طریق وسائل التقنیة الحدیثة.

مقدمة The Mediterranean and Gulf
Cooperative Insurance and
Reinsurance Company (MEDGULF)
announces the results of the
Extraordinary General Assembly
Meeting for Capital Decrease (First
Meeting) which was held on
Thursday 10/09/1442 AH,
corresponding to 22/04/2021 AD
at 10:30 p.m as held remotely
through modern technology, in
line with the precautionary
measures initiated by the relevant
authorities to limit the spread of
the emerging Coronavirus
(COVID-19)

تعلن شركة المتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین
التعاوني (میدغلف) عن نتائج اجتماع الجمعیة العامة

الغیر العادیة (االجتماع األول) والتي تم عقدھا في
تمام الساعة10:30 یوم الخمیس 10 رمضان

1442ھـ (حسب تقویم أم القرى)، الموافق 22أبریل
2021م ، عن طریق وسائل التقنیة الحدیثة. وذلك
حرصاً على سالمة المساھمین وضمن دعم الجھود
واإلجراءات الوقائیة واالحترازیة من قبل الجھات
الصحیة المختصة وذات العالقة للتصدي لفیروس

(COVID-19) كورونا المستجد

مدینة و مكان انعقاد الجمعیة العامة غیر
* العادیة

Riyadh - Al-Murabba District - King
Saud Street (previously Al-
Ma'ather)

الریاض – حي المربع – شارع الملك سعود
(المعذرسابقا)

* تاریخ انعقاد الجمعیة العامة غیر العادیة 2021-04-22 1442-09-10

* وقت انعقاد الجمعیة العامة غیر العادیة 22:30

* نسبة الحضور 51.38167% 51.38167%

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرین
* للجمعیة والمتغیبین

The following Board members
attended the meeting: 1. Mr.
Rakan Abdullah Abunayyan
(Chairman) 2. Eng. Raad
AlBarakati (Vice Chairman( 3. Mr.
Mohamed Bin Dawood 4. Mr.
Mohamed Al Aloyaidi 5. Mr. Yousef
Al Yousfi 6. Mr. Suliman AlObaid 7.
Dr. Ahmed Bin-Ahmed

حضر االجتماع أعضاء مجلس اإلدارة التالیة
أسماؤھم:. 1. األستاذ/ راكان بن عبدهللا أبو نیان

(رئیس مجلس اإلدارة) 2. المھندس/ رعد بن غیث
البركاتي (نائب رئیس مجلس اإلدارة) 3. األستاذ /
محمد بن سعد بن داوود 4. األستاذ/ محمد بن عمر
العییدي 5. األستاذ / یوسف بن حمد الیوسفي 6.
األستاذ/ سلیمان بن عبدالعزیز العبید 7. الدكتور /

أحمد بن عبدهللا بن أحمد
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أسماء رؤساء اللجان الحاضرین للجمعیة او
* من ینوبون عنھم

1. Mr. Mohamed Al Aloyaidi
(Chairman of Audit Committee) 2.
Eng. Raad AlBarakati(Chairman of
Executive Committee) 3. Mr.
Mohamed Bin Dawood (Chairman
of Investment Committee) 4. Mr.
Yousef Al Yousfi (Chairman of
Remuneration and Nomination
Committee). 5. Mr. Suliman
AlObaid (Chairman of Risk
Committee) 6. Dr. Ahmed Bin-
Ahmed (Chairman of Governance
Committee)

1. األستاذ/ محمد بن عمر العییدي )رئیس لجنة
المراجعة) 2. المھندس/ رعد بن غیث

البركاتي(رئیس اللجنة التنفیذیة ) 3. األستاذ / محمد
بن سعد بن داوود (رئیس لجنة االستثمار) 4. األستاذ

/ یوسف بن حمد الیوسفي(رئیس لجنة الترشیحات
والمكآفآت) 5. األستاذ/ سلیمان بن عبدالعزیز العبید
(رئیس لجنة المخاطر) 6. الدكتور /أحمد بن عبدهللا

بن أحمد(رئیس لجنة الحوكمة)

* نتائج التصویت على جدول أعمال الجمعیة Attached مرفق

معلومات اضافیة

 


