
دعوة حل�ضور اإجتماعي اجلمعية العمومية العادية والغري عادية 
لل�ضـنة املـالية املنتهـية يف دي�ضمرب 2018

اجلمعية  اإجتماعي  حل�ضور  الكرام  امل�ضاهمني  دعوة  البحرية.  للخـدمات  �ضهيل  �ضركة  اإدارة  جمل�س  ي�ضــر 
العمومية العادية والغري عادية ، واملقرر اإنعقادهما على التوايل يف متام ال�ضاعة اخلام�ضة م�ضاء يوم الإربعاء 
املوافق 27 فرباير 2019م وذلك بفندق )�ضاطىء ال�ضلطان( - مدينة اخلور- ملناق�ضة املو�ضوعات الأتية :- 

جدول اأعمال اجتماع اجلمعية العمومية العادية  :- 
1- عر�س تقرير جمل�س الإدارة عن ن�ضاط ال�ضركة ومركزها املايل خالل ال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب2018م . 

2- عر�س تقرير مراقبي ح�ضابات ال�ضركة عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب2018م .
3- مناق�ضة امليزانية ال�ضنوية لل�ضركة وح�ضاب الأرباح / اخل�ضائر عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب2018م وامل�ضادقة عليها. 

4- اإعتماد تو�ضية جمل�س الإدارة وفقًا للميزانية ال�ضنوية املدققة لل�ضنة املالية املنتهية 2018 م ، بتوزيع الأرباح ال�ضنوية على ال�ضادة 
امل�ضاهمني بن�ضبة )16.5 %( من القيمة الأ�ضمية لل�ضهم  )10 ريال قطري لل�ضهم الواحد(  والتي تعادل توزيع 1.65 مليون �ضهم  .

5- اإبراء ذمة ال�ضادة اع�ضاء جمل�س الإدارة من امل�ضوؤولية عن ال�ضنة املالية املنتهية يف   31 دي�ضمرب2018م ، وحتديد مكافاآتهم. 
6- تعيني مراقبي احل�ضابات لل�ضنة املالية / 2019 وحتديد اأتعابهم.

جدول اأعمال اجتماع اجلمعية العمومية الغري عادية :-  
1- ح�ضب قرار اجلمعية العمومية الغري عادية املُنعقد يف تاريخ 30 اأكتوبر 2018م ، تقرر زيادة راأ�س مال ال�ضركة اإىل 100 مليون ريال 

قطري ، واإعتبارًا من هذا التاريخ مت الآتي :- 
 - الإنتهاء من الإكتتاب يف اأ�ضهم زيادة راأ�س املال بقيمة 30 مليون ريال قطري. 

- توزيع اأرباح �ضنوية لل�ضنة املالية املنتهية يف 2018  بقيمة 16.5 مليون ريال على هيئة اأ�ضهم جمانية تخ�ضم من املبلغ املتبقي لزيادة 
راأ�س املال طبقًا للبند الرابع من جدول اأعمال اإجتماع اجلمعية العمومية العادية بتاريخ 2019/02/27 م . 

2-  اإعتماد تو�ضية جمل�س الإدارة برفع قيمة الإكتتاب يف اأ�ضهم زيادة راأ�س املال املتبقية اإىل 53،5 مليون ريال قطري واملقرر اإمتام 
عملية الإكتتاب يف اأ�ضهم الزيادة ) 100 مليون ريال قطري (  يف يونيو 2019 .

مــــالحظـــــات :- 
- يرجى التكرم باحل�ضور قبل املوعد ب�ضاعة لإمتام اإجراءات الت�ضجيل . 

- يف حالة تعذر ح�ضوركم يرجى توكيل اأحد امل�ضاهمني.
- �ضيتم اإر�ضال ق�ضيمة التوكيل باحل�ضور مع جدول اأعمال الإجتماع عن طريق الربيد اأو حتميلها عن طريق الربيد 

 .www.shailship.com الإلكرتوين لل�ضركة
- يوجد اأماكن خم�ض�ضة لل�ضيدات. 

- يف حالة عدم اإكتمال الن�ضاب القانوين �ضيتم عقد اإجتماع ثان يف )يوم الأحد املوافق 2019/03/03م ( - بنف�س 
الوقت واملكان  .

-  ملزيد من الإ�ضتف�ضارات يرجى  الأت�ضال على رقم ال�ضركة) 44297402-44297444(       

مـحـمد خـليفـة ال�ضـــادة
رئيـ�س مـجلـ�س الإدارة


