
 

 السنوية العادية  غير العادية والجمعية العامة العامةاجتماع الجمعية  إعالن الدعوة لحضور

 

  العادية  لعامةالجمعية االجمعية العامة غير العادية و اجتماعيسر مجلس إدارة شركة النهضة للخدمات ش م ع ع )الشركة( دعوة كافة المساهمين الكرام لحضور 

 ، وذلك في قاعة رجال األعمال بالهيئة العامة لسوق المالم 2020مارس  30الموافق االثنين يوم عصراً في تمام الساعة الثالثة  ماللشركة والمقرر عقده  السنوية

يوم   عصراً ثانية في تمام الساعة الثالثة سنوية  جمعية عامة عاديةجمعية عامة غير عادية و/أو اجتماع سيتم عقد  للجمعيةوفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني 

 وذلك في قاعة رجال األعمال بالهيئة العامة لسوق المال لمناقشة جدول األعمال التالي: م  2020إبريل  2الخميس الموافق 

 

 الجمعية العامة غير العادية: 

 . والموافقة عليه  18/2019للشركة وفق متطلبات قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  دراسة تعديل النظام األساسي  .1

 

 الجمعية العامة العادية السنوية: 

 . والموافقة عليه م 2019ديسمبر  31لسنة المالية المنتهية في عن اتقرير مجلس اإلدارة  دراسة .1

 . والموافقة عليهم 2019ديسمبر  31لسنة المالية المنتهية في عن اتنظيم وإدارة الشركة  تقرير  دراسة .2

 . م2019ديسمبر  31لسنة المالية المنتهية في عن اوحساب األرباح والخسائر ة ي مموالعالميزانية  ىوالموافقة علالحسابات   راقبتقرير مدارسة  .3

 م 2019ديسمبر  31للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في بيسة  20قدارمين بتاريخ الجمعية وذلك بمدراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساه .4

   والموافقة عليه.

   .م2019ديسمبر  31لسنة المالية المنتهية في عن اأداء مجلس اإلدارة  قياستقرير الموافقة على  .5

  ، م2019 ديسمبر 31لسنة المالية المنتهية في ا التي تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة عن  اإلدارة واللجان الفرعيةمجلس جلسات حضور بدل  على تصديقال .6

 . القادمةللسنة المالية بدل ال مقدار وتحديد

ً رياالً   7,950بمبلغ أعضاء مجلس اإلدارة على  آتمكافمقترح توزيع  دراسة .7  والموافقة عليه.  م2019ديسمبر  31المنتهية في لسنة المالية عن ا  عمانيا

 . م2019ديسمبر  31مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المالية المنتهية في الجمعية بالتعامالت التي أجرتها الشركة إحاطة  .8

 . م2019ديسمبر  31المالية المنتهية في لسنة الجمعية بالتبرعات التي ُصرفت لدعم برامج خدمة المجتمع خالل ا إحاطة .9

 . م2020ديسمبر  31في التي ستنتهي لسنة المالية خدمة المجتمع خالل ابرامج دعم ل عماني لاير 200,000مبلغ  تخصيصمقترح  الموافقة على .10

 أتعابه. تحديدو م2020ديسمبر  31في التي ستنتهي للسنة المالية  راقب الحساباتتعيين م .11

 . م2022ديسمبر  31في  فترة ثالت سنوات متتالية والتي ستنتهيلقياس أداء مجلس اإلدارة ولجانه الفرعية ل ةمستقل جهةتعيين  .12

  .مجلس إدارة جديد من المساهمين و/أو من غير المساهمين انتخاب .13

 

يجب تسليم النموذج المكتمل إلى الشركة قبل  والترشيح الذي يمكن الحصول عليه من الشركة.  رةااستمتعبئة مجلس اإلدارة عضوية ترشح لاليرغب في  فعلى من

لن يتم قبول أي نموذج ترشيح يتم تسليمه و.  م2020مارس    25  الموافق  ربعاءاأليومين على األقل من موعد انعقاد الجمعية العامة السنوية، أي في موعد ال يتجاوز  

 هذا التاريخ.بعد 

 

رارات  نظام األساسي للشركة، يحق ألي مساهم أن يفوض كتابةً أي شخص آخر )ما عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة( لحضور االجتماع والتصويت على القوفقاً لل

كان التفويض لتمثيل المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة الصادرة من شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش م ع م، وإذا 

% من أسهم الشركة. ويجب على الشخص )الطبيعي( أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة  5أكثر من مساهم فإنه ال يجوز أن تفوق نسبة التمثيل عن 

أو جواز السفر بالنسبة لغير العمانيين. كما يجب الشخصية بالنسبة للبالغين، وجواز السفر بالنسبة للنساء والقُّصر الذين ال يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم 

ة من شهادة التسجيل على الشخص )االعتباري( أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد األشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخ

 في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

 

 مقر االجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على األقل لتسجيل الحضور. يتعين الحضور إلى 

 

أو البريد االلكتروني:  00968 - 93220564لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع الفاضل/ حاتم الهاللي، سكرتير الشركة، على هاتف رقم: 

hatim@tawoos.com 

 

 ش م ع م.  مسقط للمقاصة واإليداعشركة سجالت  فيتحديث بيانات االتصال الخاصة بهم مساهمي الشركة من  نرجو مالحظة:

 

 

 البوسعيدي، منصور جمال وشركاؤهم ديلويت آند توش  سمير ج. فانسي 

 المستشار القانوني  مراقب الحسابات  رئيس مجلس اإلدارة 
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Notice of the Extraordinary General Meeting and Annual General Meeting 

 

The Board of Directors of Renaissance Services SAOG (the ‘Company’) invites all shareholders to attend the Extraordinary General 

Meeting (“EGM”) and the Annual General Meeting (“AGM”), which will be held on Monday, 30th March 2020 at 3:00 p.m. at the 

Meeting Hall of the Capital Market Authority (‘CMA’). In the event that the quorum for holding the EGM or/and the AGM is not met, 

a second EGM or AGM shall be held on Thursday, 2nd of April to discuss the following agenda: 

 

EGM Agenda: 

1. To consider and approve the amendments to the Company’s Articles of Association in accordance with the requirements of the 

Commercial Companies Law promulgated by Royal Decree 18/2019.  

 

AGM Agenda: 

1. To consider and approve the Report of the Board of Directors for the financial year ended 31st December 2019. 

2. To consider and approve the Report on Corporate Governance for the financial year ended 31st December 2019. 

3. To consider the Auditors’ Report and approve the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the financial year ended 31st 

December 2019. 

4. To consider and approve the proposed cash dividend distribution at the rate of 20 baizas per share. 

5. To consider and approve the Board of Directors performance evaluation report for the financial year ended 31st December 2019.  

6. To approve the sitting fees being availed by the members of the Board of Directors and the members of the Board’s sub-committees 

for the financial year ended 31st December 2019 and to specify the sitting fees for the next financial year. 

7. To consider and approve the Directors’ Remuneration  of Rials 7,950 /- for the financial year ended 31st December 2019.  

8. To apprise shareholders of the transactions entered into with related parties during the financial year ended 31st December 2019. 

9. To apprise shareholders of the amounts paid for the Corporate Social Responsibility (“CSR”) programs for the financial year ended 

31st December 2019. 

10. To approve an amount of Rials 200,000/- for CSR programs for the financial year ending 31st December 2020. 

11. To appoint auditors for the financial year ending 31st December 2020 and approve their fees. 

12. To appoint an independent consultant to measure the performance of the Board of Directors and its Sub-Committees for the next 

three financial years ending 31st December 2022. 

13. To elect Board of Directors for a new term of office from shareholders and/or non-shareholders.  

 

Any person wishing to nominate himself/herself to the Board of Directors may fill out the Nomination Form that can be obtained from 

the Company. The completed form should be delivered to the Company at least 2 working days prior to the Annual General Meeting, 

i.e. not later than Wednesday, 25th March 2020. Any Nomination Form delivered after the aforesaid deadline will not be accepted.  

 

In accordance with the Articles of Association of the Company, any Shareholder may authorize, in writing, any person (except members 

of the Board of the Company)  to attend the meeting and vote on his behalf, provided that the authorization is executed on the Proxy 

Form issued by Muscat Clearing and Depository Company (SAOC) attached to the meeting notice. If the proxy represents more than 

one shareholder, he may not represent more than five per cent of the Company's shares. If the proxy is issued by a natural person, a copy 

of such person’s ID card in case of adults, copy of the passport in case of women and minors who do not have ID cards, and copy of 

resident card or passport in case of a non-Omani must be attached to the Proxy Form. If the proxy is issued by a juristic person, the 

Proxy Form must be sealed by the company’s seal, signed by one of the company’s authorized signatories and copies of the company’s 

Certificate of Commercial Registration and Authorized Signatories Form must be attached to the Proxy Form. 

 
The Shareholders and their Proxies are requested to be present at the Meeting Hall, at least half an hour prior to the commencement of 

the meeting for registration. 

 

We request our shareholders to kindly update their Contact Details in the records of Muscat Clearing and Depository (MCD). 

 

For further information, please contact Mr. Hatim Al Hilali – Company Secretary, on phone number (00968-93220564) or email address: 

hatim@tawoos.com   

 

 

Samir J Fancy 

Chairman 

Deloitte & Touche (M.E.) 

Auditors 

Al Busaidy Mansoor Jamal & Co. 

Legal Advisor 
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