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 الخلیج الدولیة للخدمات تحدد موعداً جدیداً  
 عبر الھاتف 2019لعام العامة العادیة  تھالعقد اجتماع جمعی

 
: ، ورمزھا في بورصة قطر"المجموعة"یشار إلیھا بكلمة (شركة الخلیج الدولیة للخدمات  الیومحددت  – 2020أبریل  7• الدوحة، قطر 

GISS،(  إحدى أكبر مجموعات الشركات الخدمیة في قطر ویشمل نطاق أعمالھا خدمات الحفر لقطاع النفط والغاز والتأمین والنقل بالھلیكوبتر
عبر الھاتف  2020أبریل  12یوم األحد الموافق  یعقدبحیث ،  2019عام لالعامة العادیة  تھاجتماع جمعیال اً جدید اً موعدوخدمات التموین، 

 . في تمام الساعة الثانیة ظھراً بتوقیت الدوحة
 

لجنة إدارة  التي اتخذتھافي ظل التدابیر االحترازیة والوقائیة  الجمعیة العامة العادیة للشركة من خالل مؤتمر ھاتفياجتماع عقد ب ویأتي القرار
تلقتھا الشركة  وبموافقة خاصة، )19-كوفید(فیروس كورونا جائحة نتشار تجنباً التجمعات ال ومنعتتضمن حظر إقامة أیة فعالیات و األزمات

 .م19/2/2020في ظل دعوة الشركة لعقد اجتماع جمیعتھا العامة العادیة والتي نُشرت بتاریخ  في ھذا الشأن من وزارة التجارة والصناعة
 

للبدء في فعالیات االجتماع، وبالنسبة لباقي المساھمین فیمكنھم  الرئیسي، المساھمبالحضور الفعلي لقطر للبترول  االجتماعانعقاد نصاب  سیتم
 الحضور من خالل االنضمام للمكالمة الھاتفیة.

 
 : فیما یلي تفاصیل المؤتمر الھاتفي

 
 2020أبریل  12: تاریخال
 الدوحةظھراً بتوقیت  2:00 :قتوال
 

 أرقام االتصال
 441 100 800 00 داخل قطر:  من الرقم المجاني 

 9104 336 330 44+ المملكة المتحدة وباقي بلدان العالم:
 8195 828 646 1+ الوالیات المتحدة األمریكیة: 

 
 258606رمز المرور: 

(#)  المربع المتصل إدخال رمز المرور الخاص بالمؤتمر متبوعاً بعالمةمالحظة: تتطلب المشاركة في المؤتمر إدخال رمز مرور، وعلیھ یتعین على 
 عندما یطلب منھ ذلك.

 
 : فیما یلي جدول أعمال اجتماع الجمعیة العامة العادیة

 . 2019دیسمبر  31سماع كلمة رئیس مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة في  .1

والخطة المستقبلیة للشركة  2019دیسمبر  31سماع تقریر مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة واألداء المالي للسنة المالیة المنتھیة في  .2
 . والمصادقة علیھ

قة والمصاد 2019دیسمبر  31سماع تقریر مراقب حسابات الشركة بشأن البیانات المالیة الُموحدة للشركة عن السنة المالیة المنتھیة في  .3
 . علیھ

 . والمصادقة علیھا 2019دیسمبر  31مناقشة البیانات المالیة الُموحدة للشركة عن السنة المالیة المنتھیة في  .4

 . والمصادقة علیھ 2019عرض تقریر حوكمة الشركة عن عام  .5

 . 2019دیسمبر  31الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بعدم توزیع أرباح عن السنة المالیة المنتھیة في  .6



 

 . 2019دیسمبر  31إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولیة عن أعمالھم للفترة المنتھیة في  .7

 وتحدید أتعابھم. 2020دیسمبر  31تعیین مراقبي حسابات الشركة للسنة المالیة المنتھیة في  .8

 
مر على صفحة المطبوعات ضمن الموقع والعرض التقدیمي الذي سیصاحب المؤت 2019وسوف یتم نشر التقریر السنوي للشركة لعام 

 . اإللكتروني للشركة
 

 : الشركة من خاللبللحصول على المزید من المعلومات حول المؤتمر الھاتفي، یمكنك االتصال 
  2534 4013 974+ أو2080 4013 974+  أو 2088 4013 974+: ھاتف •
 gis@qp.com.qa: برید إلكتروني •
 www.gis.com.qa: الموقع اإللكتروني •

  
 -انتھى-

 
 نبذة حول شركة الخلیج الدولیة للخدمات

 12/2/2008 شركة الخلیج الدولیة للخدمات وھى شركة مساھمة عامة قطریة مدرجة ببورصة قطر (یشار إلیھا فیما بعد بكلمة "الشركة") تم تأسیسھا في
) منھ، ثم قامت الشركة بتوفیق 68خاصة المادة ( 2002لسنة  5وفقاً ألحكام نظامھا األساسي وأحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالقانون رقم 

 افق مع خصوصیة تأسیسھا.وبما یتو 2015لسنة  11أوضاعھا وأحكام النظام األساسي لھا وفقاً ألحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالقانون رقم 
 
لنقل ومن خالل شركات المجموعة، تعمل الخلیج الدولیة للخدمات في أربعة قطاعات متمیزة، وھي خدمات التأمین وإعادة التأمین والحفر وخدمات ا 

ل اتفاقیة شاملة للخدمات، وتُدار عملیات تقدم قطر للبترول، المساھم األكبر، جمیع وظائف المكتب الرئیسي للشركة من خال. بالھلیكوبتر وخدمات التموین
 . الشركات التابعة بصورة ُمستقلة من قِبَل مجالس إدارة الشركات المعنیة واإلدارة العلیا لكل منھا
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