
القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع الجمعية العمومية

ش م  يسرنا ابالغكم ان القرارات التالية قد تمت الموافقة عليها خالل اجتماع الجمعية العمومية لشركة صاللة لخدمات الموانىء

سقط للمقاصة لكترونية التي تشرف عليها شركة ممن خالل المنصة اال مساء 2:00الساعة  م2020مايو  11المنعقد في  ع ع 

 : م ع م ش وااليداع

عليه. والموافقة م2019ديسمبر  31تمت مراجعة تقرير مجلس االدارة للسنة المالية المنتهية في  .1

.والموافقة عليه م2019 ديسمبر 31 الشركة عن السنة المالية المنتهية )حوكمة( تقرير تنظيم وإدارة تمت مراجعة .2

.عليه والموافقة  م2019ديسمبر  31تقرير قياس أداء مجلس االدارة عن السنة المالية المنتهية في تمت مراجعة  .3

ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في  عن البيانات المالية المددققة للشركة الحسابات مدققتقرير تمت مراجعة  .4

.عليهوالموافقة م 2019

عن السنة من رأسمال الشركة المدفوع بيسة للسهم الواحد  20ة االرباح البالغتوزيع على نسبة  بالمصادقةاتخذ القرار  .5

مارس  24لمساهمين المسجلين في قائمة المساهمين بتاريخ والتي تم توزيعها الى ا م2019ديسمبر  31المنتهية في 

".م2020

التي تقاضها أعضاء مجلس االدارة  عنه على بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة بالموافقةاتخذ القرار  .6

.م2019عن السنة المالية 

والموافقة م 2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في حضور اعضاء المجلس الى االجتماعات  بدل مراجعة تتم .7

عليها.

ديسمبر  31لاير عماني العضاء مجلس االدارة للسنة المالية المنتهية في  150,000تم النظر في صرف مكافآت تبلغ  .8

والموافقة عليها. م2019

ديسمبر  31السنة المالية المنتهية في التعامالت التي أجرتها الشركة مع األطراف ذات العالقة خالل تمت مراجعة  .9

والمصادقة عليها. م2019

ديسمبر  31لاير عماني لدعم خدمات المجتمع للسنة المالية المنتهية في  84,510تم النظر في صرف التبرعات البالغة  .10

والموافقة عليها. م2019

 31لاير لدعم خدمات المجتمع خالل السنة المالية التي ستنتهي في  100,000دراسة مقترح تخصيص مبلغ تمت  .11

م  والموافقة عليه.2020ديسمبر 

ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في للحسابات  خارجيين ( مدققينPWCاتخذ القرار بالموافقة على تعيين مكتب ) .12

م.2020

 محمد باوزير

 امين سر الجمعية العمومية

لخدمات الموانىء  ش م ع عشركة صاللة   



RESOLUTIONS OF THE ANNUAL ORDINARY GENERAL MEETING 

We wish to inform you that the following resolutions were passed in the Annual General 

Meeting (AGM) of Salalah Port Services Co. S.A.O.G. held on 11th May, 2020, Monday, at 

2.00 pm through electronic platform managed by at Muscat Clearing & Depository Company 

SAOC: 

1. Resolved that the Board of Director’s Report for the financial year ended 31st December

2019 is considered and approved.

2. Resolved that the Corporate Governance Report for the financial year ended

31st December 2019 is considered and approved.

3. Resolved that the report on performance evaluation of the Board of directors for the

financial year ended 31st December 2019 is considered and approved.

4. Resolved that the Auditor’s Report is considered and the Financial Statements for the

financial year ended 31st December 2019 are approved.

5. Resolved to consider and ratify cash dividend distribution of 20 baiza per share on the

paid up equity share capital of the Company for the financial year ended

31st December, 2019, which has been distributed to the shareholders whose name

appeared in the shareholders list as on 24th March 2020.”

6. Resolved to ratify the sitting fees paid to the Board of Directors’ for attending Board

meetings and subcommittee meetings for 2019 financial year.

7. Resolved that the sitting fees for financial year ending 31st Dec 2019 is considered and

approved.

8. Resolved that a distribution amounting to RO 150,000 towards Directors’ Remuneration

for the financial year ended 31st December, 2019 is considered and approved.

9. Resolved that the Related Party Transactions for the financial year 2019 are considered

and ratified.

10. Resolved that the contribution of RO 84,510 to support community services during the

financial year ended 31st December, 2019 is considered and approved.

11. Resolved that the proposal of RO 100,000 to support community services during the

financial year ending 31st December, 2020 is considered and approved.

12. Resolved that PWC be appointed as external auditors for the financial year ending

31st December 2020.

Mohammed Bawazir 

Secretary to Annual General Meeting 

Salalah Port Services Co. SAOG 


