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 2021/ 25/03 : اإلفصاح تاريخ
 (عش.م.) شركة الوثبة الوطنية للتأمين الشركة املدرجة:  اسم

   2021/ 25/03 الخميس تاريخ ويوم االجتماع: 
 صباحا   11.00 توقيت بدء االجتماع: 

 ظهرا   12.00 نهاية اإلجتماعتوقيت 
    أعضاء 6    الحاضرين: عضاءال عدد 

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

عتمــاد محضــر إجتمـاع مجلـس اإلدارة السابقتم  .1  . اإلطـالع وا 

عتماد البيانات المالية الختامية كما في تمت  .2  .31/12/2020مناقشة وا 

 - والمتمثله فيما يلي: 2020الجمعية العمومية السنوية للعام اإلعدادات الخاصة ب الموافقة عليتمت  .3

ظهرا    الواحدةالساعة    25/04/2021يوم األحد الموافق    2020تقرر عقد إجتماع الجمعية العمومية السنوية للعام   ✓

 . علي أن يتم إستكمال اإلجراءات والموافقات الالزمة، من خالل المشاركة اإللكترونية للمساهمين

 أعضاء مجلس اإلدارة. إنتخاباتب  المتعلقة جراءاتاإلالموافقة علي  ✓

والذي  % من رأسمال الشركة  5قترح مجلس اإلدارة للجمعية العمومية السنوية توزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع  ا ✓

 .2020درهم عن العام  10,350,000يمثل 

مليون   1.575نحو    مبلغمجلس اإلدارة    للسادة أعضاءاقترح مجلس اإلدارة للجمعية العمومية السنوية منح مكافأة   ✓

 .درهم

 للشركة.  التعديالت المقترحة على النظام األساسي الموافقة علي  ✓

 إعتماد سياسة مكافأة مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه.   ✓

 2021للعام  الثاني جتماع مجلس اإلدارةإ نتائج اإلفصاح عننموذج 
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 . تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة تمت مناقشة ✓

  لحضور إجتماعات الجمعية العمومية   ( عن المساهمين2ممثلين )التعاقد مع  إقتراح    في  تفويض الجمعية العمومية .4

 .قتراح أتعابهموا   والتصويت على قراراتها بالنيابة عن المساهمين للشركة

% من رأس مال الشركة  10بما ال يتجاوز نسبة  شراء الشركة ألسهمها  علي الجمعية العمومية    إقترح مجلس اإلدارة .5

 . المدفوع

 .التفويضات الممنوحة من مجلس اإلدارة لإلدارة التنفيذيةتجديد تم  .6

 اإلطالع على محاضر إجتماعات اللجان. تم  .7

  خري.األ اإلعتياديةمور األمناقشة تم  .8
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