
 
 

 
 

Date : 16/04/2020 
Ref :  DXB/ACC/            /20 

  16/04/2020التاريخ :
  ACC          // 20دبي /المرجع : 

Dubai Financial Market 
P.O.Box : 9700 Dubai – UAE 

  السادة : سوق دبي المالي المحترمين 
  االمارات العربية المتحدة –دبي  9700ص.ب : 

Greetings   تحية طيبة و بعد 

Subject : Disclosing the Results of Board of 
Directors Meeting of Al Sagr National 
Insurance Company by circulation  

اإلفصاح عن نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة الموضوع : 
  بالتمرير الصقر الوطنية للتأمين

This is to inform you that Al Sagr’s Board of 
Directors  held its meeting today by 
circulation and the agenda was as 
hereunder :  

بانه قد تم عقد اجتماع مجلس االدارة اليوم الواقع نفيدكم 
 : مناقشة ما يلي تم  و قد بالتمرير 16/04/2020في 

1- Discussed running the work under the 
current circumstances and provided 
necessary instruction . 

2- Election of Mr. Majid Abdallah Al Sari 
as Chairman. 

3- Election of Mr. Khalid Abdulla Omran 
Taryam as Deputy Chairman. 

4- Formation of the Audit Committees as 
follows : 

- Mr. Khaled Abdullah 
Omran Taryam as Head of 
the Committee. 

سير عمل الشركة في ظل الظروف  تم مناقشة -1
  .الراهنة و تم اتخاذ ما يلزم من قرارات

 
تم انتخاب السيد/ ماجد عبد هللا السري رئيسا  -2

 لمجلس االدارة
تم انتخاب السيد/ خالد عبد هللا عمران تريم نائبا  -3

 .لرئيس مجلس االدارة
 قيق كالتالي :تم تشكيل لجنة التد -4

 
 خالد عبدهللا تريم رئيسا  /السيد -

 
 للرئيس السيد/ محمد علي السري نائبا -

 



 
 

 
 

- Mr. Mohamad Ali Al Sari as 
deputy. 

- Mr. Ayman Mohamed 
Aldwaik  as member. 

 
 

5- Formation of the Remuneration 
Committee as follows : 

- Mr. Mohamad Ali Al Sari as 
Head of the Committee. 

- Mr. Ayman Mohamed 
Aldwaik as deputy. 

- Mr. Khaled Abdullah 
Omran Taryam as member. 
 

6- Formation of the Investment 
Committee as follows : 

- Mr. Majid Abdullah Al Sari 
as Head of the committee. 

- Mr. Abdel Muhsen Jaber as 
Deputy 

- Mr. Khaled Abulla Taryam 
as member. 

 
 

 

 الدويك عضوا السيد/ ايمن محمد -
 
 
 

 تم تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت كالتالي: -5
 

 رئيسا محمد علي السري السيد/ -
 

 نائبا للرئيسايمن محمد الدويك السيد/  -
 

 السيد/ خالد عبد هللا عمران تريم عضوا  -
 

 
 لجنة االستثمارات كما يلي :تم تشكيل  -6

 
 السيد/ ماجد عبدهللا السري رئيسا -

 
 السيد/عبد المحسن جابر نائبا للرئيس -

 
 عضوا  تريمخالد عبدهللا السيد / -

 
 

Yours Faithfully, 
For Al Sagr National Insurance PSC 

 و تفضلوا بقبول فائق االحترام و التقدير
  عن الصقر الوطنية للتأمين (ش.م.ع)

 
  رواد شاكر

  امين سر مجلس االدارة
 



 
 

 
 

 

 


