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وذلك السنویة بدعوة السادة المساھمین لحضور اجتماع الجمعیة العمومیة (ش.م.ع) الخلیج االستثماریة إدارة شركة یتشرف مجلس 
-منتجع دبل تري من ھیلتون جزیرة المرجان في ۲۰۲۳ /۰۳/  ۰۱الموافق  األربعاءمن یوم  صباحا الحادیة عشرفي تمام الساعة 

مع خاص��یة التواص��ل  الحض��ور عن بعدالمش��اركة عن طریق اس��تخدام تقنیة أو  الش��خص��يالحض��ور وذلك من خالل رأس الخیمة 
المرئى اللحظى والتصویت االلكترونى أثناء انعقاد اإلجتماع وتقدیم استفساراتھم ومناقشة كل البنود والتصویت على كل قرار بشكل 

 :)للنظر في جدول األعمال التالي مباشر (سوف یتم ارسال رابط لحضور اإلجتماع بالبرید االلكترونى ورسائل نصیة للمساھمین 
 .رئیس إجتماع الجمعیة العمومیة بتعیین مقررا لإلجتماع وشخص أو أكثر كجامع أصوات تفویض -1
 .رامان جارج عضوا فى مجلس االدارة  /تعیین السید إقرار -2
 والتصدیق علیھ. ۳۱/۱۲/۲۰۲۲عن السنة المالیة المنتھیة في سماع تقریر مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزھا المالي  -3
 والتصدیق علیھ.  ۳۱/۱۲/۲۰۲۲عن السنة المالیة المنتھیة في سماع تقریر مدقق الحسابات  -4
 علیھا. والتصدیق ۳۱/۱۲/۲۰۲۲عن السنة المالیة المنتھیة في مناقشة میزانیة الشركة وحساب األرباح والخسائر  -5
 ۳۱/۱۲/۲۰۲۲عن السنة المالیة المنتھیة فيإبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة  -6
 ۳۱/۱۲/۲۰۲۲عن السنة المالیة المنتھیة في ذمة مدققي الحسابات إبراء  -7
 ۳۱/۱۲/۲۰۲۲توزیع ارباح على المس������اھمین عن الس������نة المالیة المنتھیة فى  بعدم النظر فى الموافقة على اقتراح مجلس االدارة -8

 .استناداً للمبررات التي عرضھا المجلس في تقریره إلى المساھمین
 ۳۱/۱۲/۲۰۲۲لمجلس االدارة عن السنة المالیة المنتھیة فى اتعاب النظر فى الموافقة على اقتراح  -9

 أتعابھم.تعیین مدققي الحسابات وتحدید  -10
 مالحظات:

بناء على توجیھات ھیئة االوراق المالیة والسلع ، على مساھمى الشركة الذین سیحضرون االجتماع تسجیل الحضور للتمكن من التصویت  -1
ویتم  ۲۰۲۳فبرایر  ۲۸الموافق  الثالثاءیوم صباحا من  العاشرةى بنود الجمعیة العمومیة الكترونیا . یفتح باب التسجیل اعتبارا من الساعة عل

یرجى  والتصویت على القرارت  . بالنسبة للتسجیل اإللكترونى ۲۰۲۳ مارس ۱صباحا من یوم  الحادیة عشراغالق التسجیل فى تمام الساعة 
.بالنسبة لحملة التوكیالت، یمكنھم التسجیل من خالل  (www.smartagm.ae)من خالل الرابط اإللكتروني زیارة الموقع اإللكترونى التالى  

 ج التوكیل وتحمیلھ مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجیل.، وملء نموز )www.smartagm.ae(الرابط اإللكتروني 

یجوز لمن لھ حق حضور الجمعیة أن ینیب عنھ من یختاره من غیر أعضاء مجلس اإلدارة بمقتضى توكیل خاص ثابت بالكتابة ویجب أال  -2
س مال الشركة، ویمثل ناقصي األھلیة وفاقدیھا ) خمسة بالمئة من رأ%٥یكون الوكیل لعدد من المساھمین حائزاً بھذه الصفة على أكثر من (

) من قرار رئیس مجلس إدارة الھیئة رقم 40من المادة رقم ( ۲و  ۱على أن یتم مراعاة اإلشتراطات الواردة بالبندین (قانونا.النائبون عنھم 
 )بشأن اعتماد دلیل حوكمة الشركات المساھمة العامة. ۲۰۲۰ر.م) لسنة /۳(

جمعیة الللشخص االعتباري أن یفوض أحد ممثلیھ أو القائمین على إدارتھ بموجب قرار من مجلس إدارتھ أو من یقوم مقامھ، لیمثلھ في  -3
 .عمومیة للشركة، ویكون للشخص المفوض الصالحیات المقررة بموجب قرار التفویضال

 .في التصویت في الجمعیة العمومیة صاحب الحقھو  28/02/2023الموافق  الثالثاءیكون مالك السھم المسجل في یوم  -4

من خالل الموقع اإللكتروني لسوق أبوظبي لألوراق  ۲۰۲۲یمكن للمساھمین االطالع على البیانات المالیة للشركة وتقریر الحوكمة للعام  -5
 . https://www.kico.ae الشركة اإللكتروني  وموقعwww.adx.aeالمالیة 

) من رأسمال الشركة، %٥۰ال یكون انعقاد الجمعیة العمومیة صحیحاً إال إذا حضره مساھمون یملكون أو یمثلون بالوكالة ما ال یقل عن (  -6
جتماع نفس المكان والزمان. (اال في  ۰۸/۰۳/۲۰۲۳فإنھ سیتم عقد االجتماع الثاني بتاریخ فإذا لم یتوافر ھذا النصاب في االجتماع األول 

) خمسة عشر یوما من تاریخ االجتماع األول ویعتبر االجتماع المؤجل ۱٥) خمسة أیام وال تجاوز (٥یعقد بعد مضي مدة ال تقل عن ( يثانال
 .)صحیحا أیا كان عدد الحاضرین

 حسب الرابط التالي: فحة الرئیسیة على موقع الھیئة الرسميدلیل حقوق المستثمرین في األوراق المالیة والمتوفر بالصیمكنكم اإلطالع على  -7

protection.aspx-investor-https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority 

 دعــــــوة لحضور اجتماع الجمعیة العمومیة السنویة 
 (شركـــة مساھمة عامة ) الخلیج اإلستثماریةة شـــركـــــل
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 إفصاح توضیحي بشأن إعتماد التوكیالت
 السادة المساھمین نلفت أن نود الحوكمة، دلیل من 40 رقم المادة من 2 و 1 متطلبات البندینبناًء على 

 :یلي ما إلى
ھ حق حضور الجمعیة العمومیة أن ینیب عنھ من یختاره من غیر أعضاء مجلس اإلدارة أو ل یجوز لمن .1

ى توكیل خاص ثابت العاملین بالش����ركة أو ش����ركة وس����اطة في األوراق المالیة أو العاملین بھا بمقتض����
بالكتابة ینص ص������راحة على حق الوكیل في حض������ور اجتماعات الجمعیة العمومیة والتص������ویت على 

) من %٥حائًزا بھذه الص�����فة على أكثر من ( -لعدد من المس�����اھمین-قراراتھا. ویجب أال یكون الوكیل 
 نًا.رأس مال الشركة المصدر. ویمثل ناقصي األھلیة وفاقدیھا النائبون عنھم قانو

) ھو التوقیع المعتمد من/لدى ۱یتعین أن یكون توقیع المس���اھم الوارد في الوكالة المش���ار إلیھا في البند ( .2
 أحد الجھات التالیة، وعلى الشركة اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحقق من ذلك.

 الكاتب العدل. )أ(
 غرفة تجارة أو دائرة اقتصادیة بالدولة. )ب(
 شریطة أن یكون للموكل حساب لدى أي منھما.بنك أو شركة مرخصة بالدولة  )ج(
 أي جھة أخرى مرخص لھا للقیام بأعمال التوثیق. )د(

 

 

 


