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 اجتماع الجمعية العمومية نتائج 

 22/04/2021 التاري    خ: 

كة المدرجة:  كة  اسم الشر  دار التكافل )ش.م.ع(  شر

 22/04/2021الخميس   تاري    خ ويوم االجتماع: 

 صباحا  11:00 توقيت بدء االجتماع: 

 ظهرا  12:00 توقيت نهاية االجتماع: 

ونيا / عن بعد  مكان انعقاد االجتماع:   الكتر

 السيد مطر حمدان سلطان العامري رئيس اجتماع الجمعية العمومية: 

 %76.99 نصاب الحضور اإلجمالي )نسبة مئوية من رأس المال(: 

 :   موزعة كما يلي

 %11.77 نسبة الحضور الشخصي %  .1

 0 باألصالة: %  •

 %65.22 بالوكالة: %  •

: % نسبة الحضور من خالل التصويت  .2 ي
ون   %76.99 االلكتر

  أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية: 

كة وعن مركزها المالي عن  .1
ي    السنة سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشر

المالية المنتهية ف 

 .والتصديق عليه  31/12/2020
 تمت الموافقة   

ي سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية    .2
 تمت الموافقة .والتصديق عليه   31/12/2020 المنتهية ف 

عية الداخلية   .3 ي    سماع تقرير لجنة الرقابة الشر
والتصديق    2020/ 12/ 31عن السنة المالية المنتهية ف 

 .عليه
 تمت الموافقة

ي  .4
كة وحساب األرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية ف  انية الشر والتصديق   2020/ 12/ 31 مناقشة مي  

 .عليها
 تمت الموافقة
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حات مجلس اإلدارة بشأن توزي    ع األرباح نقدية  .5 ي مقير
رأس مال    من  %9.2عىل المساهمي   بنسبة  النظر ف 

كة  أي ما يعادل  ي  عن السنة المالية  13,800,000)    مبلغ و لكل سهم   0.092الشر
( مليون درهم إماراتر

ي  
 . 2020/ 12/ 31المنتهية ف 

 تمت الموافقة

ح بشأن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وتحديدها عن السنة المالية المنتهية   .6 ي  الموافقة عىل مقير
 ف 

31 /12 /2020. 
 تمت الموافقة

ي إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية   .7
أو عزلهم ورفع دعوى    2020/  12/ 31المنتهية ف 

 المسؤولية عليهم حسب األحوال. 
 تمت الموافقة

ي   .8
ي الحسابات عن السنة المالية المنتهية ف 

أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية    2020/ 12/ 31إبراء ذمة مدققر

 عليهم حسب األحوال. 
 تمت الموافقة

عية    إبراء .9 ي    عنذمة أعضاء لجنة الرقابة الشر
أو عزلهم ورفع دعوى    2020/ 12/ 31السنة المالية المنتهية ف 

 تمت الموافقة . المسؤولية عليهم حسب األحوال

 تمت الموافقة . 2021" كمدقق حسابات للسنة المالية  "جرانت ثورنتون تعيي   السادة   .10

عية الداخلية.    .11  تمت الموافقة تعيي   أعضاء لجنة الرقابة الشر

لعضوية مجلس االدارة للدورة  تم االعالن عن فوز السادة التالية أسمائهم    انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة:  .12

 .   سنوات 3القادمة و مدتها 

 

 السيد مطر حمدان سلطان حمد العامري .1

ي هرموزي .2
 السيد شهاب أحمد لطق 

 خلف سلطان راشد سعيد الظاهري   السيد .3

 السيد محمد أكوب .4

ان  .5  السيد عبدهللا مالك عسي 

ف  .6  السيد صالح إبراهيم السيد محمد شر

يف يوسف الهاشمي   السيدة .7  ميثاء محمدالشر

 

 تمت الموافقة

لوتاه كت .13 الرحمن  عبد  مكتب  السادة  الجمعية  عيي    اجتماعات  حضور  ي 
ف  المساهمي    عن  لينوبوا  ممثلي   

 تحديد أتعابهم. تم  العمومية و 
 

 تمت الموافقة
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ف     االسم:      حمد شر
 

  أمي   ش مجلس اإلدارة  المنصب: 
 

 التوقيع:  
 
 

   2021/  04/ 22التاري    خ: 

 ال يوجد  القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

 التوزيعات النقدية

 النسبة القيمة

13,800,000 9.2% 

اء  تاري    خ الدفع تاري    خ إغالق السجل تاري    خ االستبعاد من األرباح تاري    خ آخر يوم للشر

28 /04 /2021   29 /04 /2021   02 /05 /2021   
يوم من تاري    خ انعقاد  30خالل 

 الجمعية العمومية 
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