
 

 

 Date 18 Jul, 2021 2021 يوليو 18التاریخ : 

 

 السيد/ حمد العلي املحترم

 رئيس ادارة شؤون الشركات املدرجة 

 سوق ابوظبي لالوراق املالية

 
اجتماع مجلس ادارة شركة واحة الزاوية  نتائجتحديد املوضوع: 

 2021( لسنة 5القابضة ش.م.خ رقم )

 
 

مجلس ادارة شركة أن علما ب نحيطكمباإلشارة إلى املوضوع أعاله ، 

اجتماعا يوم االحد  عقد"( واحة الزاوية القابضة ش.م.خ )"الشركة

 البنود االتية :  مناقشة واملوافقة علىوتم  ،2021 يوليو 18 املوافق 

 

 البند االول: 

رئيسا   - عبد الرحمن يافور سالم يافور الرميثي /تم انتخاب السيد 

نائبا   - عبدالعزيز بن فهد بن حمد العنقري  /ملجلس االدارة ، والسيد 

 للرئيس .

 

 البند الثاني : 

تم اعادة تشكيل لجنة الترشيحات واملكافاة وتعيين السادة التالية 

 اسمائهم : 

 عبدهللا صبحي احمد عطاطرة -1

 سالم حاضر مبارك حاضر املهيري  -2

 أحمد محمد فتحي عبدالحفيظ الكيالني -3

 

كما تم اعادة تشكيل لجنة التدقيق والرقابة وادارة املخاطر وتم تعيين 

 السادة التالية اسمائهم : 

  بدالعزيز بن فهد بن حمد العنقري ع -1

  سالم حاضر مبارك حاضر املهيري  -2

 أحمد محمد فتحي عبدالحفيظ الكيالني -3

 

 البند الثالث : 

 على النحو االتي: امتثال ضابط، و مستثمرين عالقات مسؤولتم تعيين 

 مستثمرين( عالقات )مسؤول محمد سمير صنع هللا -1

 (امتثال ضابط)  همحمد أحمد جميل الزبد -2

 

 :  الرابعالبند 

 امور عامة اخرى تخص الشركة تم مناقشة واقرار 

 

Mr. Hamad Al Ali  

Head of Listed Companies Affairs 

Abu Dhabi Securities Exchange  

 

Sub: The  Board of Directors Resolutions  for Wahat Al 

Zaweya Holding PJSC, No. (5) for 2021 

 

Reference to the above subject, we would like to inform you that 

the board of directors of Wahat Al Zaweya Holding PJSC (The 

“Company”) hold meeting on Sunday 18th of Jul 2021, had 

discussed and approved the following items: 
 

First Item: Elected MR/ Abdulrahman Yafour Salem Yafour 

Alremethi -  As  the Chairman of board of directors and MR/ 

Abdulaziz Bin Fahd Bin Hamad Alongary -  As The Deputy 

Chairman . 

 

 

Second Item: The Nomination and Remuneration committee was 

reformed and the following members were appointed:  

1 - Abdulla Subhi Ahmed Atatreh  

2- Salem Hadher Mubarak Hadher Almheiri  

3 - Ahmed Mohamed Fathi Abdulhafiz Al Kilani  

 

The Audit, control and Risk Management committee was reformed 

and the following members were appointed :  

1- Abdulaziz Bin Fahd Bin Hamad Alongary 

2- Salem Hadher Mubarak Hadher Almheiri  

3 - Ahmed Mohamed Fathi Abdulhafiz Al Kilani  

 

 

Third Item: 

Appointed Investor Relations Officer and compliance officer 

1 -  Mohammed Samir Sunalla (Investor Relations Officer ) 

2 - Muhammed Ahmad Jamil Alzubdeh ( compliance officer ) 

 

 

Fourth Item: Other general matters related to The Company. 

االحترام والتقديرفائق لوا بقبول وتفض  

 Wahat Al Zaweya Holding PJSC  واحة الزاوية القابضة ش.م.خ

 


