
 

30th March 2021 

The Company would like to inform that the Annual General Meeting of the shareholders was held at 5:00 

PM on Tuesday, 30th March 2021 on the e-portal for convening general meetings on the MCDC website 

(www.mcd.gov.om). The percentage of shares represented in the meeting amounted to 91%. 

Resolutions passed at the Annual General Meeting: 

1. Approved the Board of Director’s Report for the financial year ended 31 December 2020. 

2. Approved the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2020. 

3. Approved the Auditor’s Report and the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss 

Account) of the Company for the financial year ended 31 December 2020. 

4. Approved the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, 

amounting to 28 Baisa for each share for the financial year ended 31 December 2020. 

5. Approved the proposal of authorizing the Board of Directors’ to determine and distribute interim 

cash dividends to the Company’s Shareholders (who are registered with the MCD as of the dates to 

be decided by the Board of Directors) in August 2021 out of the retained earnings as per the 

audited financial statements for the financial year ended 31 December 2020, provided that the 

aggregate amount shall not exceed 5 Baisas per share. 

6. Ratified the payment of sitting fees to the Board of Directors and Sub-Committees for the financial 

year ended 31 December 2020 and determined the sitting fees of the Board of Directors and Sub-

Committees for the next financial year 31 December 2021. 

7. Approved distributing the total sum of RO 70,000/- (Rials Omani seventy thousand) as 

remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2020. 

8. The General Assembly been notified of the transactions carried out by the Company with related 

parties during the financial year ending 31 December 2020. 

9. Approved the proposed related party transactions to be entered by Company during the financial 

year ending 31 December 2021. 

10. Approved the amounts allocated and spent for the company’s social responsibilities for the year 

ended on 31/12/2020. 

11. Approve allocation of RO 10,000 (Rial Omani ten thousand) to fulfil the Company’s Corporate Social 

responsibilities for the year ending on 31 December 2021. 

12. Approved to appoint KPMG as the statutory auditors for the financial year ending December 31, 

2021. 

13. Approved the Board of Directors performance report for the financial year ended 31/12/2020. 
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 م 2021/ 3/ 30

 

ي تمام الساعة 
ن
ن ف كة اإلفادة بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمي   م2021مارس    30  الموافقلثالثاء  مساًء يوم ا   5:00  تود الشر

كة مسقط للمقاصة واإليداع    ونية لعقد اجتماعات الجمعيات العامة عبر موقع شر . وبلغت نسبة  )www.mcd.gov.om(عبر المنصة اإللكبر

ة و  األسهم ي االجتماع الحاضن
ن
 . %91 الممثلة ف

 ا يلي :  هي كم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة العاديةو 

ي   الموافقة عىل -1
ن
كة خالل السنة المالية المنتهية ف  . 2020/ 12/ 31تقرير مجلس اإلدارة عن تنظيم وادارة الشر

 . م2020ديسمبر  31تقرير حوكمة تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في الموافقة على  -2
ي تقرير مراقب الحسابات عن البيانات الموافقة عىل  -3

كة عـن السنة المالية المنتهية فن  . م 2020/ 12/ 31المالية المدققه للشر
ن بتاريــــخ الجمعية وذلك بمقدارالموافقة عىل   -4 ي  28 توزيــــع أرباح نقدية عىل المساهمي 

  بيسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية فن
 م. 2020/ 12/ 31

أرباح مرحلي -5 لتحديد وتوزيــــع  اإلدارة  للمقاصة   ة نقديةالموافقة عىل تفويض مجلس  كة مسقط  ن لدى شر )المسجلي  ن  للمساهمي 
ي 
التر التواريــــخ  ي 

اإلدارة( خالل شهر أغسطس   واإليداع فن كة 2021يقررها مجلس  الشر المحتجزة لدى  األرباح  ي   م من 
الموضحة فن

ي  
كة عن السنة المالية المنتهية فن ط أال يزيد إجمالي هذ2020ديسمبر  31الحسابات المدققة للشر

بيسة    5ه األرباح عن  م وذلك بشر
 . لكل سهم

ي تقاضاها  -6
أعضاء مجلس االدارة عن السنة المالية المنتهية   التصديق عىل بدل حضور جلسات مجلس االدارة واللجان المنبثقة والتر

ي  
ي ستنتهي  مقدار بدل حضور الجلسات ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة للسنة م وتحديد2020ديسمبر    31فن

  المالية التر
ي 
 . م2021ديسمبر  31فن

ي وذلك عن   ر.ع  70,000  / -توزيــــع مكافآت عىل أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ    الموافقة عىل -7
( ريال عمانن ي

ن ألف ريال عمانن )سبعي 
ي 
 . م31/12/2020 المالية المنتهية فن

كة مع األطراف ذات العالقة خاللتم   -8 ي أجرتها الشر
 . 2020ديسمبر    31المالية المنتهية بتاريــــخ  السنة   إحاطة الجمعية بالتعامالت التر

كة مع األطراف ذات العالقة -9 ي ستجريــها الشر
ي  الموافقة عىل التعامالت التر

ي ستنتهي فن
 . م2021ديسمبر  31خالل السنة المالية التر

ي ضفت لدعم خدمات المجتمع خالل السنة المالية المنتهية إحاطة الجمعيةتم  -10
عات التر  م. 2020/ 12/ 31فن  بالتبر

ي   10,000  / -تخصيص مبلغ  الموافقة عىل   -11
( ريال عمانن ي

ة آالف ريـال عمانن لدعم خدمات المجتمع خالل السنة المالية   ر.ع )عشر
ي  
ي ستنتهي فن

 . م2021/ 12/ 31التر
ن الموافقة عىل  -12 ي كتعيي  ي أم جر كة كي نر

ي شر
ي ستنتهي فن

 . م2021ديسمبر   31مراقب الحسابات للسنة المالية التر
ي  تقرير قياس أداء مجلس اإلدارة عن السنة الماليةالموافقة عىل  -13

 . م2020ديسمبر   31المنتهية فن
 

 

ن األهلية ش.م.ع.ع  كة التأمي   ع/ شر
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