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 2021/ 25/04 : اإلفصاح تاريخ
 (عش.م.) شركة الوثبة الوطنية للتأمين الشركة املدرجة:  اسم

   25/04/2021 األحد تاريخ ويوم االجتماع: 
 ظهرا   2 توقيت بدء االجتماع: 

   صرا  ع 3 اإلجتماعنهاية توقيت 
    أعضاء 8 الحاضرين: عضاءال عدد 

 %   89 نصاب الحضور )%(:  
 قرارات ونتائج االجتماع: 

عتمــاد محضــر إجتمـاع مجلـس اإلدارة السابقتم  .1  . اإلطـالع وا 

 .2020نتائج وقرارات إجتماع الجمعية العمومية للعام مناقشة تمت  .2

، وسعادة/ راشد درويش الكتبي نائبا  بن محمد بن بطي آل حامد رئيسا  لمجلس اإلدارةتم إعادة إنتخاب الشيخ/ سيف   .3

 للرئيس والعضو المنتدب.

 - تم تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة علي النحو التالي:  .4

 لجنة التدقيقأوال  : 

 رئيس اللجنة السيد/ محمد سعيد القبيسي

 عضو اللجنة  السيد/ أحمد علي الظاهري 

 عضو اللجنة  السيد/ خالد خليفة المهيري 

 لجنة الترشيحات والمكافآتثانيا : 

 رئيس اللجنة السيد/ شكري سالم المهيري 

 عضو اللجنة  السيد/ رشيد علي العميرة 

 2021للعام  الثالث جتماع مجلس اإلدارةإ نتائج اإلفصاح عن
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 عضو اللجنة  السيد/ خليفة سيف الكتبي

 لجنة اإلستثمارثالثا  : 

 رئيس اللجنة كتبيسعادة/ راشد درويش ال

 عضو اللجنة  السيد/ شكري سالم المهيري 

 عضو اللجنة  السيد/ محمد سعيد القبيسي

 . 2021تم اإلطالع علي ما تم إنجازه من خطة الربع األول للعام  .5

 .الممنوحة من مجلس اإلدارة لإلدارة التنفيذية والصالحيات التفويضاتتجديد تم  .6

 اإلطالع على محاضر إجتماعات اللجان. تم  .7

  خري.األ اإلعتياديةمور األمناقشة تم  .8
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