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  4للمساهمين قد تم في الساعة  ةالسنوي ة العادية العامالجمعية أن اجتماع الجمعية العامة غير العادية واجتماع ب فادتكمتود الشركة إ

االلكتروني لشركة مسقط  موقعبر العامة عالجمعيات العلى البوابة اإللكترونية لعقد اجتماعات  2020مايو  18يوم االثنين  مساء  

 ٪ 92.67في االجتماع والحاضرة . بلغت نسبة األسهم الممثلة (www.mcd.gov.om)  للمقاصة واإليداع

 

 قرارات أجتماع الجمعية العامة غير العادية :أوال: 

لقرار الهيئة و  18/2019لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  تعديل النظام األساسي للشركة وفقاً  الموافقة على  

 .17/2020العامة لسوق المال رقم 

 

 قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية:ثانيا : 

 م2019ديسمبر  31المالية المنتهية في تقرير مجلس اإلدارة عن السنة الموافقة على  -1

 م2019ديسمبر  31تقرير حوكمة تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في الموافقة على  -2
ديسمبر  31الميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية  وتقرير مراقب الحسابات الموافقة على  -3

 م.2019

بيسة  36م وذلك بمقدار 30/3/2020جمعية العامة باألرباح النقدية التي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ إحاطة التمت  -4

 للسهم الواحد. 

الموافقة على تفويض مجلس اإلدارة لتحديد وتوزيع أرباح مرحلية نقدية للمساهمين )المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة  -5

م من األرباح المحتجزة لدى الشركة  2020اإلدارة( خالل شهر أغسطس  واإليداع في التواريخ التي يقررها مجلس

م وذلك بشرط أال يزيد إجمالي هذه 2019ديسمبر 31الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 

 بيسة لكل سهم. 5األرباح عن 
على بدل حضور جلسات مجلس االدارة واللجان المنبثقة والتي تقاضاها أعضاء مجلس االدارة عن السنة المالية   لموافقةا -6

م وتحديد مقدار بدل حضور الجلسات ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة للسنة المالية 2019 ديسمبر 31المنتهية في 

 م2020 ديسمبر 31التي ستنتهي في 

ر.ع )خمسين ألف لاير عماني( عن السنة المالية   50.000يع مكافأت على أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ =/توزالموافقة على   -7

 م2019ديسمبر 31المنتهية في
بالتعامالت التي أجرتها الشركة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المالية المنتهية بتاريخ  العامة إحاطة الجمعيةتمت  -8

 2019ديسمبر  31
 31التي ستجريها الشركة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المالية التي ستنتهي في المقترحة لى التعامالت الموافقة ع -9

 م2020ديسمبر 
 م 2019ديسمبر  31بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خالل السنة المالية المنتهية في  العامة  إحاطة الجمعية  تمت   -10
ر.ع )خمسة وعشرون ألف ريـال عماني( لدعم خدمات المجتمع خالل السنة  25.000تخصيص مبلغ =/   الموافقة على -11

 م2020ديسمبر 31المالية التي ستنتهي في 



 

 : لوالية مدتها ثالث سنوات يضم في عضويته كال من التالية أسماءهم  جديد للشركة إدارةإنتخاب مجلس تم  -12
 

 تقلغير مس  - الفاضل / كريستوفر دولي    -1
 غير مستقل - الفاضل / جوناثان كوب      -2
 غير مستقل -الفاضل / خالد بن عبدهللا الخليلي    -3
 غير مستقل -الفاضل / شاهد رسول    -4
 غير مستقل  -الفاضل / مارتن روييج    -5
ي   -6

ي إبراهيم اللوات 
 مستقل - الفاضل / علي تق 

ن    -7  مستقل -الفاضل / باتريك أوفلير
 مستقل -هولمز   الفاضل / بول ويليام  -8
ي   -9

 مستقل  - الفاضل / يوسف بن علي بن سليمان البلوش 
 

 م2020ديسمبر  31الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في  يمراقبمكتب إيرنست أند يونغ كتعيين الموافقة على إعادة  -13

 وتحديد أتعابهم.
  م2019ديسمبر  31المنتهية في الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس االدارة عن السنة المالية  -14

م 2020ديسمبر  31تعيين إستشاري مستقل لقياس أداء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية التي ستنتهي في الموافقة على  -15

  .وتحديد أتعابه
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 المفوض بالتوقيع  

  



 

18th May 2020 

 

Al Ahlia Insurance Co. SAOG 

 

The company would like to inform that an  Extraordinary General Meeting and Annual General 

Meeting of the shareholders was held  at  4:00 p.m. on Monday, 18 May 2020 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 92.67% 

Resolutions passed at the Extraordinary General Meeting 

1. Approved the Company's Articles of Association in accordance with Commercial 

Companies Law Royal Decree 18/2019 and the terms of the CMA’s Circular No. 17/2020  

 

Resolutions passed at the Annual General Meeting 

1. Approved the Board of Directors’ Report for the financial year ended December 31, 2019. 

 

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

2019. 

 

3. Approved the Auditor’s report and the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the 

Company for the financial year ended 31 December 2019. 

 

4. Notified and approved the cash dividend distributed to the Shareholders dated 30/3/2020 

(being 36 Baisas per share). 

 

5. Approved the proposal 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 2020 out of the retained 

earnings as per the audited financial statements for the financial year ended 31 December 

2019, provided that the aggregate amount shall not exceed 5 Baisas per share. 

 

6. Approved the ratification of payment of sitting fees to the Board of Directors and Sub-

Committees for the financial year ended 31 December 2019 and to determine the sitting fees 

of the Board of Directors and Sub-Committees for the next financial year 31 December 2020  

http://www.mcd.gov.om/


 

 

7. Approved the payment of Directors’ remuneration for an amount of RO 50,000 (Rials 

Omani fifty thousand only) for the financial year ended 31 December 2019. 

 

8. Approved the transactions carried out by the Company with related parties during the 

financial year ending 31 December 2019. 

 

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

financial year ending 31 December 2020  

 

10. Approved the donations disbursed to support community services during the financial year 

ended 31 December 2019  

 

11. Approved the allocation of a budget of RO 25,000 (Rials Omani twenty five thousand) to 

support community services during the financial year ending 31 December 2020. 

 

12. Approved the election of the following persons as members in the new Board of Directors      

for a term of 3 years: 

 

No. Name of Director Status 

1 Mr. Christopher Dooley Non Independent 

2 Mr. Jonathan Cope Non Independent 

3 Mr. Khalid Bin Abdullah Al Khalili Non Independent 

4 Mr. Shahid Rasool Non Independent 

5 Mr. Martin Rueegg  Non Independent 

6 Mr. Ali Taqi Ibrahim Al Lawati Independent 

7 Mr. Patrick O’Flynn Independent 

8 Mr. Paul William Holmes Independent 

9 Mr. Yousuf Bin Ali Bin Sulaiman Al Balushi Independent 
 

 

13. Approved the reappointment of Ernst & Young as the statutory auditors for the financial 

year ending December 31, 2020 and approved their fees. 

 



 

14. Approved the report of the Independent Consultant on the performance appraisal of the 

Board of directors for the financial year ended 31 December 2019  

 

15. Approved the appointment of an independent consultant to carry out appraisal for the 

performance of the Board of Directors during the financial year ending on 31 December 

2020 and approved their fees.  

 

 

 

For AL AHLIA INSURANCE CO. SAOG 

 

 

AUTHORIZED SIGNATORY 

 

 


