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 2021-04-25 التاريخ:

 الوثبة الوطنية للتأمين )ش.م.ع( الشركة املدرجة: اسم

 2021-04-25األحد  :تاريخ ويوم االجتماع

 PM 1 :توقيت بدء االجتماع

 PM 1.30 توقيت نهاية االجتماع:

 إلكتروني/ عن بعد مكان انعقاد االجتماع:

 آل حامد الشيخ / سيف بن محمد بن بطي :رئيس اجتماع الجمعية العمومية

مئوية من رأس  )نسبة اإلجمالي نصاب الحضور 

 املال(:

    %  86.85 

  موزعة كما يلي:

  الحضور الشخص ي نسبة .1

 % :0 باألصالة  % 

 % :86.85 بالوكالة  %  

نسبة الحضور من خالل التصويت  .2

 االلكتروني: %

86.85  %  

أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية 

 العمومية:

 

 

 

تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها  التصديق علي (1

 .31/12/2020املالي عن السنة املالية املنتهية في 

تقرير مدقق الحسابات عن السنة املالية املنتهية في  التصديق علي (2

31/12/2020 . 

ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر عن السنة  التصديق علي (3

 .31/12/2020املالية املنتهية في 

افقة علي  (4 مقترح مجلس اإلدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين املو

اقع دره 10,350,000من رأسمال الشركة أي ما يعادل  %5بنسبة  م )بو

  فلس لكل سهم(. 0.05
 
 نأب علما

 3/5/2021 للربح خر استحقاقآاريخ ت

 4/5/2021رباح أشراء السهم بدون اريخ ت

 5/5/2021غالق التسجيل إتاريخ 

افقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بنحو مبلغ  (5 املو

 درهم. مليون  1.575

عن السنة املالية املنتهية إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة  (6

 . 31/12/2020في

 يةالجمعية العموماجتماع نتائج اإلفصاح عن 

 ش.م.ع لشركة الوثبة الوطنية للتأمين 
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 . 31/12/2020إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة املالية املنتهية في  (7

وتحديد أتعابهم  2021إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة املالية  (8

 .درهم 320,000بمبلغ 

افقة على تعيين السيدة (9  عن  درويش راشد صنعى/املو
 
الكتبي بديال

اإلدارة املستقيل السيد/سعيد عمير يوسف املهيري  عضو مجلس

 لتكمل مده عضويته.

افقة علي سياسة مكافأة مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة منه. (10  املو

 -والتالي أسمائهم: 2024-2021لدورة  اإلدارةإنتخاب أعضاء مجلس  (11

 مستقل الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي ال حامد

 تنفيذي               سعادة/ راشد درويش الكتبي

 مستقل               السيد/ شكري سالم املهيري 

 مستقل               السيد/ محمد سعيد القبيس ي

 مستقل               السيد/ أحمد علي الظاهري 

 مستقل                             السيد/ رشيد علي العميرة

 مستقل               السيد/ خليفة سيف الكتبي

 مستقل               السيد/ خالد خليفة املهيري 

 غير تنفيذي               السيدة / صنعى راشد درويش الكتبي

( على األقل لينوبا عن 2تفويض مجلس اإلدارة بشأن تعيين ممثلين ) (12

املساهمين غير القادرين على املشاركة في الجمعيات العمومية القادمة 

 للشركة وتحديد أتعابهم.

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع 

 الجمعية العمومية:

افقة  (1 , 47, 39, 36, 35, 34, 27, 24, 17, 1املواد أرقام على تعديل املو

للشركة  األساس يمن النظام   66, 58, 57, 56, 54, 53, 51, 50, 48

بشأن  2015 ( لسنة2) رقم اإلتحاديعلى القانون  للتعديالتوفقا 

 (26)بالقانون إالتحادي رقم  املرسومالشركات التجارية بموجب 

الحصول على  وكذا دليل حوكمة الشركات بشرط   2020 لسنة 

افقة الجهات   . املختصةمو

افقة على توصية مجلس االدارة بشراء الشركة لعدد من اسهمها  (2 املو

 للقرار من عدد االسهم بقصد التصرف بها وف %10بما ال يتجاوز 
 
قا

 وتفويض مجلس إدراة الشركة بـ:   الصادر من الهيئة في هذا الشأن

  افق عليها تنفيذ قرار الجمعية العمومية خالل املدة التي تو

 الهيئة.

  تخفيض رأس مال الشركة في حال انتهاء املهلة املحددة من
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الهيئة للتصرف في األسهم املشتراة من خالل إلغاء تلك األسهم 

 رأسمال الشركة بالنظام األساس ي.مع تعديل 

افقة على قيام الشركة بتقديم مساهمات مجتمعية طوعية ا (3  خاللملو

 التي الجهات تحديد صالحية اإلدارة ،وتفويض مجلس 2021العام 

تتجاوز هذه املساهمات  ال ص هذه املبالغ لها، على أن تخصي سيتم

 خاللمن متوسط صافي أرباح الشركة املحققة  2الطوعية ما نسبته %

وبشرط أن تصب هذه (  2020و  2019السنتين املاليتين املاضيتين )

املساهمات الطوعية في أغراض خدمة املجتمع، ومع مراعاة أحكام 

في هذا  بشأن الشركات التجارية 2015لسنة ( 2)رقم  اإلتحادي القانون 

 .الشأن

 

 

 

 

 

 رانيمــبسام جل
 الرئيس التنفيذي
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