
 
 

 جذول األعمال

 مجموعة فنادق الخليج . ش . م . ب

  العاديةإجتماع الجمعية العامة  دعوة لحضور
 

دػٛج اٌّغاٍّ٘ٓ اٌىشاَ ٌسؼٛس إخرّاع اٌدّؼٍح اٌؼاِح اٌؼادٌح  إداسج ِدّٛػح فٕادق اٌخٍٍح ػ.َ.بٌغش ِدٍظ 

تفٕذق اٌخٍٍح لاػح   0202أورٛتش  3اٌّٛافك  زذاألٌَٛ ِٓ  ظٙشا  ػششج  اٌثأٍحٌٍّدّٛػح ٚ اٌزي ذمشس ػمذٖ اٌغاػح 

( ٚفً زاٌح ػذَ ذٛفش إٌظاب اٌمأًٛٔ اٌالصَ ٌؼمذ ٘زا اإلخرّاع فغٛف ٌؼمذ إخرّاع 4ٚ اٌذأح  3اٌّؤذّشاخ )اٌذأح 

ػٍى اْ ٌؼمذ   0202أورٛتش  22اٌّٛافك  زذاألاإلخرّاع فً ذّاَ اٌغاػح اٌثأٍح ػشش ظٙشا  ِٓ ٌَٛ  ااخش تذًٌ ٌٙز

 .اٌّىاْ ٚفً ٔفظ اٌرٛلٍد   0202أورٛتش  27اٌّٛافك  زذاألخرّاع اٌثاٌ  إرا إلرؼى األِش فً ٌَٛ اإل

شملٚتّا أْ ٘زا االخرّاع  نذ ي تخاب ب ئٔٗ ػٍى اٌّغاٍّ٘ٓ اٌشاغثٍٓ فً اٌرظٌٛد ٌٙزا أػؼاء ِدٍظ اإلداسج، ف  ان

٘زا ٚعٛف ٌرُ اذخار خٍّغ إزرٍاؽاخ اٌرثاػذ اإلخرّاػً ٚ ذطثٍك اٌرؼٍٍّاخ   ، شخظٍا  ٌإلخرّاعاٌسؼٛس اٌثٕذ 

 اٌظادسج ِٓ لثً اٌدٙاخ اٌشعٍّح فٍّا ٌخض اإلخرّاػاخ. 

ين تإٌغثح أِا  ساهم لم ين ل ب راغ تالب ال صوي لى ت ية ع ق نود ب ب زؼٛس االخرّاع ِٓ خالي  فثئِىأُٙ  ال

 ِغ,  االفرشاػً اٌزي عرمذِٗ ٚذٕظّٗ ششوح اٌثسشٌٓ ٌٍّماطحعٛف ٌرُ ذضٌٚذُ٘ تاٌشاتؾ ٚإلٌىرشٍٚٔح، ؾ اٌٛعائ

 ػشٚسج اٌرمٍذ تاٌرؼٍٍّاخ اٌراٌٍح ٌؼّاْ ذغًٍٙ ٚٔداذ اإلخرّاع:

 
 

عاػح ِٓ ِٛػذ اإلخرّاع ِغ ٔغخح ٚاػسح ِٓ  04أسعاي ؽٍة زؼٛس إخرّاع اٌدٍّؼح اٌؼاِح اٌؼادٌح لثً  .2

اٌرٛوًٍ ٚسلُ اإلذظاي ٚ اٌثشٌذ اإلٌىرشًٚٔ ٚرٌه ٌٍرغٕى ٌٕا اثثاخ اٌٌٙٛح اٌشخظٍح ٌٍّغاُ٘ اٚ ِّثٍٗ ٚتطالح 

 " . registry@bahrainclear.com"  اٌرأوذ ِٓ ٌ٘ٛح ٚطفح اٌّشاسن ػٍى اٌثشٌذ اإلٌىرشًٚٔ

طح" ، عٍرُ ذضٌٚذ اٌّغاٍّ٘ٓ اٌزٌٓ تؼذ إعرالَ وافح اٌّغرٕذاخ ٚ اٌّؼٍِٛاخ اٌّطٍٛتح ِٓ لثً "اٌثسشٌٓ ٌٍّما .0

ٌٛدْٚ اٌّشاسوح فً اإلخرّاع تئخشاءاخ اٌرٛاطً اٌّشئً ٚرٌه لثً ِٛػذ إٔؼماد اٌدٍّؼح اٌؼاِح اٌؼادٌح 

ٌٍرغٕى ٌُٙ اٌذخٛي ٌٍثشٔاِح اٚ ذٕضًٌ اٌثشٔاِح ػٍى اٌساعٛب اٌشخظً اٚ االخٙضج اٌّسٌّٛح ششؽ اْ ذرٛفش 

 خاطٍح اٌظٛخ ٚ اٌفٍذٌٛ.

ى ِا عثك، ٔشخٛ ِٓ اٌغادج اٌّغاٍّ٘ٓ اٌرمٍذ تاٌرؼٍٍّاخ اٌّٛػسح أػالٖ ٌٍّغاّ٘ح فً ٔداذ إٔؼماد تٕاء  ػٍ

 اإلخرّاع ٚفما  ٌٍمٛاػذ ٚ اٌٍٛائر.

  , ٚإلشاس خذٚي األػّاي اٌّفظً أدٔاٖٚرٌه ٌّٕالشح 
 

 جذول أعمال الجمعية العامة العادية:
 

 ٚ اٌّظادلح ػٍٍٗ 2021 ِاسط  28لشاءج ِسؼش إخرّاع اٌدّؼٍح اٌؼاِح اٌّشفك ؽٍٗ ٚ إٌّؼمذ تراسٌخ  .2

 الموافقة على تصفٌة السجالت التالٌة: .0

 (72894)سجل تجاري رقم  دارة الفنادق ذ.م.مشركة الخلٌج إل ( أ

 (45857)سجل تجاري رقم  هوسبٌتالٌتً رسورسٌز ذ.م.م    ( ب

 اإلدارة لألعوام الثالثة القادمة.إنتخاب أعضاء لمجلس  .3

 من قانون الشركات التجارٌة. 207ما ٌستجد من أعمال طبقاَ للمادة  .7
 

 
 فاروق يوسف المؤيد 

 ةرئٌس مجلس اإلدار
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 مالحظة هامة للمساهمين:         
( ٌّىٕىُ اٌسظٛي ػٍى ٔغخح ِٓ تطالح اٌرٛوًٍ ِٓ خاليWWW.gulfhotelsgroup.com). 

 ٌسك ألي ِغاُ٘ ِغدً أعّٗ فً عدً اٌّغاٍّ٘ٓ ٌٍششوح تراسٌخ ػمذ اإلخرّاع اٌسؼٛس شخظٍا  أٚ أْ ٌٛوً خطٍا  ػٕٗ أي شخض ٌسؼٛس

 اإلخرّاع ٚ اٌرظٌٛد ٍٔاتح ػٕٗ ِغ األخز تؼٍٓ اإلػرثاس أْ ٌىْٛ ٘زا اٌٛوًٍ ِٓ غٍش سئٍظ ٚ أػؼاء ِدٍظ اإلداسج أٚ ِٛظفً اٌششوح.

تأٔٗ اٌّٛوً ٌزٌه اٌّغاُ٘، فً زاي إرا واْ اٌّغ ٌٗ ّٛ اُ٘ ششوح ، ٌدة ػٍى اٌٛوًٍ اٌزي ٌسؼش اإلخرّاع ذمذٌُ خطاب ذفٌٛغ ِٓ اٌّغاُ٘ ٌخ

ٌٚدة أْ ٌىْٛ اٌرفٌٛغ خطٍا  ٚطادسا  ػٓ اٌشخض اٌّفٛع تاٌششوح ٚ ِخرِٛا  تخرُ اٌششوح ٚ أْ ٌمذَ لثً أرٙاء اٌّٛػذ اٌّسذد إلٌذاع 

 اٌرٛوًٍ.

 ًٍتٛاتح سلُ  -تسشٌٓ وٍٍش  -خرّاع  فً  تشج اٌّشفأ اٌثسشٌٓ اٌّاًٌ لً ِٓ ِٛػذ اإلعاػٗ ػٍى األ 24لح اٌرٛوًٍ ( لثً )تطاٌدة اٌذاع اٌرٛو

اٚ ػًٍ اٌثشٌذ اإلٌىرشًٚٔ:  17256362فاوظ  - 17261260٘اذف :  -ٍِّىح اٌثسشٌٓ   –, إٌّاِح  3203ص. ب.  - 4

csd.info@bahrainbourse.com  ًٔرٙاء اٌّٛػذ اٌّسذد. اٌدذٌش تاٌزوش أْ تطالح اٌرٛوًٍ اٌرً ذمذَ تؼذ أرٙاء إِغ اٌرأوذ ِٓ اعرالِٙا لث

 اٌّٛػذ اٌّسذد ذؼرثش غٍش طاٌسح ألغشاع اإلخرّاع.

 :ًٌ17261260ألي اعرفغاساخ ٌشخى االذظاي تمغُ  اٌؼاللاخ اٌؼاِح ٚ ػاللاخ اٌّغرثّشٌٓ ػٍى اٌشلُ اٌرا 
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