
 
 السنوية العادية العامة اجلمعية إجتماع حلضور الدعوة إعالن

 
 رشجنعيسايسـر مجلس  دارة  رشرسر ا رشيليجيسا اج سلف رش)شسر ع.ع(عبعبو  سلمس  رشنسسلكنيم رشضسرر( شماسسة د  نسلب  

 / 03/  13رشنسرفس   رشثالثسل يسس(   ومسسل ع ثلشثا مسمفي تنل( رشسلما رش لرشعلما رشعلايا رشسنسيا شلرر ا ورشنقرة مقلك

 "و شننــلقرا  ـلول رألمنـلل رش ــلشي:صملةع قلما " دج ر سج ينن للوذشك في فنلق مسقط  (2018

 
 والموافقة عليه . م2017ديسمبر  31دراسة تقرير مجلس اإلدارة  عن السنة المالية المنتهية في  -1

 " ( . 1م. ) حسب المرفق "2017ديسمبر  31المنتهية في الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس اإلدارة عن السنة المالية  -2

 والموافقة عليه . م2017ديسمبر  31دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية  المنتهية في  -3

 م2017ديسمبر  31ي دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقه على الميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية ف -4

. 

 31التصديق على بدل حضور جلساات مجلاس اإلدارة واللجاال المنب قاة التاي تقاأاااا أعضااء مجلاس اإلدارة عان السانة المالياة المنتهياة فاي  -5

 " ( .2) حسب المرفق "  .وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة م2017ديسمبر 

.) حسب المرفق  م2017ديسمبر  31لشركة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المالية المنتهية في إحاطة الجمعية بالتعامالت التي أجرتها ا -6

"3. )" 

 ." (4.) حسب المرفق "م2017ديسمبر  31إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خالل السنة المالية المنتهية في  -7

والموافقاة  م2018ديسامبر  31( لاير لادعم خادمات المجتماع خاالل السانة المالياة التاي ساتنتهي فاي  10000 دراسة مقترح تخصيص مبلا  )  -8

 عليه.

 م وتحديد أتعابه .2018ديسمبر  31تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في  -9

 " ( . 5. ) حسب المرفق " م  2018ديسمبر  31الموافقة على معايير قياس أداء مجلس اإلدارة للسنة التي ستنتهي في  -10

 " (. 5م وتحديد أتعابها . ) حسب المرفق " 2018ديسمبر  31تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس اإلدارة للسنة التي ستنتهي في  -11

 

ووفقلً شلنظل( رألسلسي شلرر ا يمس  أل  مسسلكأ  ي ي)سسط اشيسلً    آسي  حاسر شماسسة رو  نسلب ورش  سسير ملس  رشقسررةر  رشن يس   

جيل ا منه، مل   ي يضسي رش )سيض مل   شلقا رش )سسيض رشنرفقسا  لشسلمس ع ويجسل  لشنسسشا شلرسي  رشششيعسي  ي يرفس   ششلقسا رش )سسيض 

جسيا مم رشششلقا رشري يا شلشلشغيم ، و سرز رشس)ر شلنسل  ورشق ر رش يم و يمنلسي  شلقا آي يا ، و شلقا مقيأ  و  سرز رشسس)ر شغيسر 

ل  لشنسشا شلري  روم شلة   ي تضسي  شلقا رش )سيض مسقعل مليهل مم  حل رألآيلص رشن)سضسيم  سلش سقيو ومي سمسا رشعنلجييم ع  نل يج

  ي أ رشرر ا ومرفقل  هل آهلا  رش سجيل في رشسجل رش جلة  وجنسذف رشن)سضيم  لش سقيوع

 كما يرجى احلضور إىل مقر اإلجتماع قبل املوعد احملدد بنصف ساعة على األقل . -

 -وفـي حالة وجود أية استفسارات يرجى اإلتصال :    - 
  224حمول :  26884255ابلفــاضل / عبد هللا بن انصر بن عبدهللا احلضرمي  علـى هــاتف رقـم /       

 
                  مكتب حمسن احلداد وعامر الكيومي                     املهندس/مخيس بن مبارك الكيومي             كي يب أم جي       

 املستشار القانوين                مراقب احلساابت                     رئيس جملس اإلدارة           
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شلنس ثنريم ورش ي شأ ي سلنهل مس مقسكل تقس( آر ل  رشنسلكنا رشعلما  إيلرب رشنشلشغ رشنس مقا  -مالحظا كلما :

 عل رجقال  س ا  آهر مم تلةيخ روس مقلق شلى صنلوق  ملجل  رشنس ثنريم ، ش ر ير   مم  ل مسلكأ مرر عا 

آر ا مسقط شإليلرب وتسجيل رألوةرق رشنلشيا  نشن  سسق مسقط شألوةرق رشنلشيا شالس )سلة مم  يا مشلشغ قل  تضسي 

 مس مقا شهع
 

 

 


