
اجتماع اجلمعية  امل�ضاهمني حل�ضور  ال�ضادة  بدعوة  القاب�ضة )�ش.م.ع(  للمالحة  �ضركة اخلليج  اإدارة  يت�ضرف جمل�ش 

ودون  اإلكرتونياً  وذلك   2022/04  /28 املوافق  اخلمي�ش  يوم  من  ع�ضراً   3 ال�ضاعة  متام  يف  وذلك  ال�ضنوية  العمومية 

احل�ضور ال�ضخ�ضي للنظر يف جدول الأعمال التايل:

1. �ضماع تقرير جمل�ش الإدارة عن ن�ضاط ال�ضركة وعن مركزها املايل عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 2021/12/31 وامل�ضادقة عليه.

2. �ضماع تقرير مدقق احل�ضابات عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 2021/12/31 وامل�ضادقة عليه.

3. مناق�ضة ميزانية ال�ضركة وح�ضاب الأرباح واخل�ضائر عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 12/31/ 2021 وامل�ضادقة عليها.

4. اإبراء ذمة اأع�ضاء جمل�ش الإدارة عن ال�ضنة املالية املنتهية يف2021/12/31.

5. اإبراء ذمة مدققي احل�ضابات عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 2021/12/31.

6. تعيني مدققي احل�ضابات لعام 2022 وحتديد اأتعابهم.

7. امل�ضادقة على تعيني ع�ضو جمل�ش الإدارة ال�ضيد/ اأحمد الكيالين كع�ضو منتدب.

8. امل�ضادقة واملوافقة على خم�ض�ش مكافاآت اأع�ضاء جمل�ش الإدارة بواقع مبلغ 600 األف درهم اإماراتي عن ال�ضنة املالية 

املنتهية يف 2021/12/31.

9. انتخاب اأع�ضاء جمل�ش اإدارة جدد.

10. النظر يف مقرتح جمل�ش الإدارة ب�ضاأن عدم توزيع اأرباح عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2021

بند خا�ش: املوافقة على تعديل بع�ش مواد النظام الأ�ضا�ضي لل�ضركة ليتوافق واأحكام املر�ضوم بقانون احتادي رقم )32( 

ل�ضنة 2021 يف �ضاأن ال�ضركات التجارية.

بند خا�ش: امل�ضادقة على تو�ضية جمل�ش الإدارة ب�ضراء ال�ضركة لعدد من اأ�ضهمها مبا ل يتجاوز 10% من عدد الأ�ضهم 

بق�ضد الت�ضرف بها وفقاً للقرار ال�ضادر عن الهيئة يف هذا ال�ضاأن، وتفوي�ش جمل�ش الإدارة بــ:

-  تنفيذ قرار اجلمعية العمومية خالل املدة التي توافق عليها الهيئة.

- تخفي�ش راأ�ش مال ال�ضركة يف حال انتهاء املهلة املحددة من الهيئة للت�ضرف يف الأ�ضهم امل�ضرتاة من خالل اإلغاء تلك 

الأ�ضهم مع تعديل راأ�ش مال ال�ضركة بالنظام الأ�ضا�ضي. 

مالحظات:

الرابط  خالل  من  العمومية  اجلمعية  قرارات  على  اإلكرتونياً  والت�ضويت  احل�ضور  ت�ضجيل  للم�ضاهمني  ميكن   .1

الإلكرتوين )https://www.smartagm.ae/(. يفتح باب الت�ضجيل يف ال�ضاعة 3 ع�ضراً  من يوم الأربعاء 

املوافق 2022/04/27 ويتم اإغالق الت�ضجيل يف ال�ضاعة 3 ع�ضراً من يوم اخلمي�ش املوافق 2022/04/28. 

امل�ضاهمني، وذلك بح�ضور جمل�ش  املحددة بدعوة  وال�ضاعة  اليوم  اإلكرتونياً عن بعد يف  2. تعقد اجتماعات اجلمعية 

الإدارة ومدقق احل�ضابات وامل�ضجل ومقرر الجتماع وجامع الأ�ضوات من خالل امل�ضاركة الإلكرتونية، ويكون ح�ضور 

امل�ضاهمني من خالل امل�ضاركة الإلكرتونية وبدون ح�ضور �ضخ�ضي.

3. يجوز ملن له حق ح�ضور اجلمعية اأن ينيب عنه من يختاره من غري اأع�ضاء جمل�ش الإدارة مبقت�ضى توكيل خا�ش 

اأكرث من )5%( خم�ضة باملئة من  بهذه ال�ضفة على  األ يكون الوكيل لعدد من امل�ضاهمني حائزاً  ثابت بالكتابة ويجب 

الواردة  اأن يتم مراعاة ال�ضرتاطات  النائبون عنهم قانونا. على  الأهلية وفاقديها  ال�ضركة، وميثل ناق�ضي  راأ�ش مال 

2020 ب�ضاأن اعتماد دليل  الهيئة رقم )3/ر.م( ل�ضنة  اإدارة  املادة رقم )40( من قرار رئي�ش جمل�ش  1 و 2 من  بالبندين 

حوكمة ال�ضركات امل�ضاهمة العامة. 

اأو من يقوم  اإدارته  اإدارته مبوجب قرار من جمل�ش  القائمني على  اأو  اأحد ممثليه  اأن يفو�ش  4. لل�ضخ�ش العتباري 

مقامه، ليمثله يف اجلمعية العمومية لل�ضركة، ويكون لل�ضخ�ش املفو�ش ال�ضالحيات املقررة مبوجب قرار التفوي�ش.

5. يجب على اأي وكيل عن م�ضاهم اأن ير�ضل التوكيالت واأي م�ضتندات داعمة عن طريق الربيد الإلكرتوين اإىل بنك اأبوظبي 

 )Capitalmarketsteam@adcb.com( التايل  الإلكرتوين  الربيد  اإىل  لالجتماع(   )املنظم   التجاري 

ا�ضم امل�ضتخدم وكلمة ال�ضر بوا�ضطة  ويذكر رقم الهاتف املحمول اخلا�ش به حتى يتمكن املنظم من التحقق واإر�ضال 

خدمة الر�ضائل الن�ضية )SMS( اىل الوكيل لإكمال الت�ضجيل.

6. يكون مالك ال�ضهم امل�ضجل يف يوم الأربعاء املوافق 2022/04/27 هو �ضاحب احلق يف الت�ضويت يف اجلمعية العمومية.

7. ميكن للم�ضاهمني الطالع على البيانات املالية لل�ضركة من خالل املوقع الإلكرتوين ل�ضوق دبي املايل.  

عن  يقل  ما ل  بالوكالة  اأو ميثلون  م�ضاهمون ميلكون  اإذا ح�ضره  اإل  العمومية �ضحيحاً  انعقاد اجلمعية  يكون  ل   .8

)50%( من راأ�ش مال ال�ضركة، فاإذا مل يتوافر هذا الن�ضاب يف الجتماع الأول فاإنه �ضيتم عقد الجتماع الثاين بتاريخ 

2022/05/05 يف نف�ش الزمان وبنف�ش الطريقة. ويعترب الجتماع املوؤجل �ضحيحا اأيا كان عدد احلا�ضرين.

9. القرار اخلا�ش: هو القرار ال�ضادر باأغلبية اأ�ضوات امل�ضاهمني الذين ميلكون ما ل يقل عن ثالثة اأرباع الأ�ضهم املمثلة 

يف اجتماع اجلمعية العمومية لل�ضركة امل�ضاهمة.

10.  مبوجب املادة رقم )40( من قرار رئي�ش جمل�ش اإدارة الهيئة رقم )3/ر.م( ل�ضنة 2020 ب�ضاأن اعتماد دليل حوكمة 

ال�ضركات امل�ضاهمة العامة، على من يرغب من ال�ضادة امل�ضاهمني تعيني ممثل للح�ضور والت�ضويت نيابة عنه التوا�ضل 

مع مكتب بي اإت�ش اإم كابيتال والذين �ضتتحمل ال�ضركة اأتعابهم عن احل�ضور والت�ضويت فقط مبوجب التفاق املربم 

معهم وموافقة اجلمعية العمومية بتاريخ  2021/04/29.

وميكن التوا�ضل مع املكتب على الهاتف:  5247403 4 971+

الهيئة  الرئي�ضية على موقع  بال�ضفحة  املالية واملتوفر  الأوراق  امل�ضتثمرين يف  11. ميكنكم الطالع على دليل حقوق 

الر�ضمي ح�ضب الرابط التايل:

https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx
بقرار من جمل�ش الإدارة

اخلليج للمالحة القاب�ضة �ش.م.ع

دعــــــوة حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية ال�ضنوية 

ل�ضـــركـــــة اخلليج للمالحة القاب�ضة )�ضركـــة م�ضاهمة عامة(


