


 
 

تقريةةةةةر مإللةةةةةت ايرار  وتقريةةةةةر  علةةةةة  موافقةةةةة ال -
المرققين عن نشاط الشرك  ومركزهةا المةالل للةةن  

 م. 1031ريةمبر  13المالي  المنتهي  فل 
 
الموافقةة  علةة  البيانةةال الماليةة  للشةةرك  عةةن الةةةن   -

 م. 1031ريةمبر  13المالي  المنتهي  فل 
 
أربةا  الموافق  عل  توصي  مإللت ايرار  بتوزية   -

% مةةةةن ا ةةةةةهم التةةةةل يملكهةةةةا 10بنةةةةةب   نقريةةةة 
المةاهمين الةيين تههةر أةةما هم فةل ةةإله ا ةةهم 

 م.1031مارت  12فل تاريخ 
 

تقةةرر الموافقةة  علةة  مكافةةة  الةةةار  أع ةةا  مإللةةت  -
   ايرار  كما وررل فل تقرير مإللت ايرار .

 
يمةةة  أع ةةةا  مإللةةةت تقةةةرر بموإلةةةإ هةةةيا  بةةةرا   -

ايرار  ومرققل الحةابال من المةؤولي  عن الةةن  
 م1031ريةمبر  13المنتهي  فل 

 
ا  مإللةةةةةت ايرار  التاليةةةةة  تقةةةةةرر انتعةةةةةاإ أع ةةةةة -

، ويلةةةةى حتةةةة  عتةةةةام اإلتمةةةةا  الإلم يةةةة  أةةةةةما هم
 م: 1036اليي ةي قر ب ام  ال مومي  الةنوي

 ة ار / حمر مبارى بو عميم  .3

 عاره محمر صالح الزرعونلالةير/   .1

  الةير/ عالر بن كلبان  .1

  الةير/ محمر عبر الرحمن الإلالف . 4

  الةير/ ي قوإ يوةف حةن إلناحل  .5

  الةير/ هشام عبر هللا القاةم  .6

 الةير/ محمر هاري الحةينل  .7
 

تقرر منح الموافقة ألعضاء مجلس اإلدارة بموجب  -
( 1ما  القاانو  احتحاادق ر)ام   801لماادة أحكام ا
بشاا   الشااركات التجارحااة  حماابما تاام  8811لعااام 

تعدحلااال( للمشااااركة فااال أق أعماااا  أ ااار  تتعلااا  
 ب عما  الت مح  والنشاطات األ ر  ذات الصلة.

 
 الةةةار / كيةي بةةل ام إلةةل يةةين تالموافقةة  علة  تقةرر  -

كمةةةةرققين للشةةةةرك  حتةةةة  عتةةةةام اإلتمةةةةا  الإلم يةةةة  
ام بتةرقي  ال مومي  الةنوي التالل مباشر  ويلى للقية

 .م1031حةابال الشرك  ل ام 
 

- The Directors' Report and the report of 
the Auditors for the year ending  
31st December 2012 are approved. 

 

- Approved the Financial Statements for 
the year ending 31st December 2012. 

 

- Approved the Board of Directors’ 
recommendation to distribute 20% cash 
dividend on shares held by the 
shareholders whose names appear in 
the share register on  
28th March 2013.  
 

- Resolved that Directors Remuneration 
as recommended in Directors’ Report be 
and is hereby approved.  
 

- The Board of Directors and Auditors are 
absolved from responsibility for the 
year ended 31 December 2012. 
 

- Resolved that the following Directors 
be, and are hereby elected until the 
conclusion of the Annual General 
Meeting to be held in the year 2016:  

 1. H.E. Hamad Mubarak Buamim  

 2. Mr. Adel Mohd. Salih Alzarouni 

 3. Mr. Khalid Jassim Kalban 

 4. Mr. Mohd. Abdulrahman Al Jallaf 

 5. Mr. Yaqoob Yousuf Hassan Janahi 

 6. Mr. Hesham Abdulla Al Qassim 

7.    Mr. Mohd. Hadi Al Hussaini 

 

- The Board of Directors are granted 
approval in terms of Article 108 of UAE 
Federal Law No. 8 of 1984 (as amended) 
to participate in other businesses 
engaged in insurance and related 
activities. 
 

- Approved the appointment of M/s 
KPMG as Auditors of the Company 
until the conclusion of the next Annual 
General Meeting, to audit the accounts 
of the Company for the year 2013. 

 


