
 
الموانىء  لخدمات  صاللة  شركة  

عمان سلطنة  ، مسقط ، 118 بريدي  رمز  ،105  ب  ص  

 24600736-968+:  فاكس             24601003-968+: هاتف
     info@salalahport.com: الكتروني بريد

 

_____________________________________________________________________________________ 
 الستعمال الهيئة العامة لسوق المال 

. مسؤولية أدنى  الهيئة تحمل دون الشركة الرادة  وفقا  الدعوة إعالن يعتمد  
 
 

: التاريخ:                                                         الختم:                                                                 التوقيع  

   العامة العادية السنوية الجمعية جتماعحضور ال دعوةال اعالن

 

اجتماع لحضور    الكرام  دعوة جميع المساهمينب  (" الشركة" )  ش م ع ع  الموانئدارة شركة صاللة لخدمات  إمجلس    يتشرف

للشركةالجمعية   السنوية  العادية  عقده  العامة  الساعة    والمقرر  تمام    مارس   23  الموافق  الخميسيوم    فيمساًء    الخامسة في 

النعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة   اإللكترونيةوذلك عبر المنصة    ،م2023

 انيالثجتماع  االسيتم عقد    ،لجمعيةهذه ا  اجتماع  النعقادالنصاب القانوني  إذا لم يكتمل  ، و  (www.mcd.gov.omوااليداع )

وذلك ،  عبر المنصة االلكترونية المذكورة أعالهوذلك    ،م2023  مارس  26  المـوافق  األحدوم  يمساء  من    الثالثةفي تمام الساعة  

 :  التاليعمال جدول األلمناقشة 

م  2022  ديسمبر  31المالية المنتهية في    السنة  نشاط الشركة ومركزها المالي خالل  دراسة تقرير مجلس اإلدارة عن .1

 عليه.  والموافقة

م  2022  ديسمبر  31الشركة خالل السنة المالية المنتهية    )حوكمة(  دراسة تقرير مجلس اإلدارة عن تنظيم وإدارة .2

 عليه.  والموافقة

  للشركة )الميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر(    المدققةعن البيانات المالية    دراسة تقرير مراقب الحسابات .3

 .عليه والموافقة  م 2022ديسمبر  31لمنتهية في عن السنة المالية ا

  31للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في    بيسات  10مقدار  المساهمين ب  نقدية على دراسة مقترح توزيع أرباح   .4

 . بتاريخ الجمعية والموافقة عليه للمساهمينم  2022 ديسمبر

  السنة التصديق على بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة عن   .5

 )حسب المرفق(.المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة 

بمبلغ .6 اإلدارة  مجلس  أعضاء  على  مكافآت  توزيع  مقترح  وذلك    150,000  دراسة  عماني  المالية  لاير  السنة  عن 

 . عليه م والموافقة2022 ديسمبر 31 المنتهية في

 ديسمبر  31  إحاطة الجمعية بالتعامالت التي أجرتها الشركة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المالية المنتهية في .7

 . )حسب المرفق( م 2022

  م 2022ديسمبر    31  السنة المالية المنتهية فيإحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خالل   .8

 .)حسب المرفق(

  31لاير عماني لدعم خدمات المجتمع خالل السنة المالية التي ستنتهي في    100,000مبلغ  دراسة مقترح تخصيص    .9

 عليه.  م والموافقة2023ديسمبر 
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في   .10 المتهية  المالية  السنة  اإلدارة عن  أداء مجلس  قياس  تقرير  عليه )حسب  2022ديسمبر    31دراسة  والموافقة  م 

 المرفق(

 أتعابه.  وتحديدم 2023 ديسمبر 31تعيين مراقب الحسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في   .11

 )من المساهمين أو من غير المساهمين(.  في مجلس اإلدارة  ينالشاغر ينلملء المقعدعضوين انتخاب  .12

وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس اإلدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد  

مارس   16الموافق   الخميس( خمسة أيام على األقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم  5انعقاد الجمعية العامة بـ )

 االشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة. م، وعلى المترشح مراعاة استيفاء 2023

 

 نلفت أن  نود الهيئة  من الصادرة الحديثة التقنية وسائل باستخدام العامة الجمعيات نعقادا وضوابط ووفقا للنظام األساسي للشركة

  :االتي إلى عنايتكم

من   هنيابة عنوالتصويت    الجمعية العامة  اجتماعلحضور  ،  طبيعي  شخص  دون غيره تفويض  االعتباريللشخص  يحق   . أ

 لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة واإليداع. على أن يكونخالل وسائل التقنية 

 ثالثة  على  تزيد  ال  بمدة   الجمعية  انعقاد  تاريخ  قبل  األعمال  جدول  على  المطروحة  البنود  من  أي  على  التصويت  يبدأ  .ب

 إلغاء  فسيتم  النقصان  أو  بالزيادة  المساهم  رصيد  تغيير  حالة  وفي  االجتماع،  يوم  في  التصويت  عملية  انتهاء  وحتى  أيام

 .الجمعية اجتماع يوم في  أخرى مرة التصويت إعادة عليه ويتعين التصويت، عملية

 

الهاتف على  )  سعيد الشحريإيمان    / ةاالتصال بالفاضل ، يرجى  جدول االعمال اعالهبنود    حول  اتاستفسار  ةيأ  في حالة وجود و 

 .(info@salalahport.comو ارسال بريد الكتروني الى أ  99281812/   90240908 968+رقم

 

 ،،،و التقدير االحترامتقبلوا فائق 

 

 

 المستشار القانوني                                 مراقب الحسابات                                  رئيس مجلس اإلدارة
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