إعالن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية
يرس مجلس إدارة رشكة مدينة مسقط للتحلية (ش.م.ع.ع) (" ر
الشكة") دعوة كافة المسا ن
همي الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
ن
ر
السنوية ر
للرسكة والمقرر عقدها ن يف تمام الساعة الثالثة ( )3 00من مساء يوم الثالثاء الموافق  29مارس 2022م وذلك يف مكتب دنتونز وشكاؤهم
ً
ر
عب المنصة االلكبونية إلنعقاد
فرع عمان ،بناية سالم سكوير ،جنوب ،الطابق الثالث ،مدينة السلطان قابوس ،مسقط ،سلطنة عمان ،وايضا ر
ر
ن
للمساهمي حضور
عب موقع رشكة مسقط للمقاصة واإليداع ( .)www.mcd.gov.omحيث يمكن
والت يمكنكم الدخول إليها ر
الجمعيات العامة ي
ن
ُ
ن
ر
ر
ون لرسكة مسقط للمقاصة وااليداع؛
اجتماع الجمعية العامة العادية
السنوية يف المكان المذكور أعاله او االنضمام عن بعد من خالل الموقع االلكب ي
ن
ن
القانون النعقاد الجمعية العامة العادية السنوية ،سيتم عقد الجمعية العامة العادية السنوية الثانية ن يف تمام الساعة
وف حال عدم اكتمال النصاب
ي
ي
ن
ر
ن
االثني الموافق  4أبريل  2022م يف نفس المقر والمنصة اإللكبونية المذكورة أعاله ،وذلك لمناقشة جدول األعمال
الثالثة ( )3 00من مساء يوم
التال
ي
.1

دراسة تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط ر
ديسمب 2021م والموافقة
المال خالل السنة المالية المنتهية ن يف 31
الرسكة ومركزها
ر
ي
عليه.

.2

دراسة تقرير مجلس اإلدارة عن تنظيم وإدارة ر
ديسمب 2021م والموافقة عليه.
الرسكة خالل السنة المالية المنتهية ن يف 31
ر

.3

دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة ر
ديسمب 2021م
للرسكة عن السنة المالية المنتهية ن يف 31
ر
والموافقة عليه.

.4

ر
الت تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة
الموافقة عىل بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه ي
المالية المنرصمة ،وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق رقم .)1

.5

ر
ر
ر
ديسمب 2022م
ستنته ن يف 31
الت
ر
ي
الت ستجري ها الرسكة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المالية ي
دراسة التعامالت ي
والموافقة عليها ،وتفويض مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية باتخاذ الخطوات المناسبة لتنفيذها (حسب المرفق رقم .)2

.6

ر
ديسمب 2021م
الت رصفت لدعم خدمات المجتمع خالل السنة المالية المنتهية ن يف 31
ر
إحاطة الجمعية العامة ر
بالتبعات ي
(حسب المرفق رقم .)3

.7

ن
ن
دراسة ر
ر
ستنته ن يف 31
الت
مقبح تخصيص مبلغ  2,000ريال
ي
ي
عمان للمساهمة يف دعم خدمات المجتمع للسنة المالية ي
ديسمب 2022م والموافقة عليه.
ر

.8

ن
للمساهمي ن يف مايو 2022م بقيمة  7.715بيسة للسهم الواحد من
تفويض مجلس اإلدارة بتحديد وتوزي ع أرباح نقدية
ن
ن
األرباح المحتجزة ر
ر
ن
ن
ديسمب 2021م للمساهمي المسجلي يف سجل الرسكة يف التاري خ الذي يحدده
للفبة المنتهية ن يف 31
ر
مجلس اإلدارة.

.9

ر
ن
ديسمب 2022م وتحديد أتعابه (حسب المرفق رقم .)4
ستنته ن يف 31
الت
ر
ي
تعيي مراقب الحسابات للسنة المالية ي

البشح لعضوية مجلس اإلدارة تعبئة استمارة ر
للرسكة .وعىل من يرغب نف ر
 .10انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد ر
البشيح
ي
ن
ر
ر
األساس
ون للهيئة العامة لسوق المال واالمتثال لبنود النظام
والت يمكن الحصول عليها من الموقع اإللكب ي
ي
المعدة لذلك ي
ن
ر
ر
ر
ئيس قبل موعد انعقاد الجمعية
للرسكة وقواعد الهيئة العامة لسوق المال وتسليمها للرسكة يف موقع العمل بمقر الرسكة الر ي
ن
العامة ب ( )5خمسة أيام عمل عىل األقل وذلك يف موعد أقصاه نهاية يوم الثالثاء ( 4مساء) الموافق  22مارس 2022م ولن
تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك.

ً
ر
ر
اآلن
ووفقا للنظام
األساس للرسكة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة نود لفت عنايتكم إل ي
ي
أ)

طبيع لحضور اجتماع الجمعية العامة للتصويت نيابة عنه من خالل وسائل
يحق للشخص االعتباري دون غبه تفويض شخص
ي
التقنية عىل أن يكون لهذا الشخص الطبيع رقم مستثمر ر
برسكة مسقط للمقاصة واإليداع.
ي

ب) يبدأ التصويت عىل أي من البنود المطروحة عىل جدول األعمال قبل تاري خ انعقاد الجمعية بمدة ال تزيد عن ثالثة أيام ر
وحت انتهاء
ن
ويتعي عليه إعادة
عملية التصويت ن يف يوم االجتماع ،و ن يف حالة تغيب رصيد المساهم بالزيادة أو النقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت
التصويت مرة أخرى ن يف يوم اجتماع الجمعية.
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ر ن
ر
ون
يرج االتصال بالفاضلة /مالك
ن يف حالة وجود أية استفسارات ر
البلوس عىل هاتف  9389 2854او التواصل عن طريق ر
البيد االلكب ي
ي
malaak.albalushi@dentons.com

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس مجلس اإلدارة
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Notice and Invitation to attend the Annual General Meeting
The Board of Directors of Muscat City Desalination Company S.A.O.G (the Company) has the pleasure
to invite all the Shareholders to attend the Annual General Meeting (AGM) of the Company scheduled
to be held at 3 p.m. on Tuesday, 29 March 2022 at Dentons & Co Oman Branch, Salam Square –
South, 3rd floor, Madinat Al Sultan Qaboos, Muscat, Sultanate of Oman and also through the electronic
platform for holding General Meetings, in which you can login through the website of Muscat Clearing
and Depository Company (MCD) (www.mcd.gov.om). Shareholders have the flexibility to attend the
AGM in person at the above venue or join remotely through the MCD website; and in the event that
quorum was not achieved for the AGM, the second AGM, shall be held at 3 p.m. on Monday, 4 April
2022 at the same venue and electronic platform above to discuss the following agenda items:
1.

To consider and approve the report of the Board of Directors about the business of the
Company, its financial position for the financial year ended 31 December 2021.

2.

To consider and approve the Company's Corporate Governance Report for the financial year
ended 31 December 2021.

3.

To consider and approve the Auditors Report about the Company's audited financial statements
for the financial year ended 31 December 2021.

4.

To approve the sitting fees payable to the members of the Board of Directors and members of
the Board’s sub-committees for the previous financial year and to fix the sitting fees for the next
financial year (Annexure 1).

5.

To consider and approve transactions to be conducted with related parties during the financial
year ending 31 December 2022 and authorise the Board and executive management to
undertake the necessary steps to implement the transactions (Annexure 2).

6.

To notify the general meeting of the amounts spent for the Company's social responsibilities
activities for the financial year ended on 31 December 2021 (Annexure 3).

7.

To consider and approve the proposal of allocating RO 2,000 for corporate social responsibility
activities for the financial year ending 31 December 2022.

8.

To authorise the Board of Directors to determine and distribute cash dividends to the
shareholders in May 2022 of value 7.715 baizas per share out of the retained profits for the
period ended 31 December 2021 to the shareholders who are registered in the Company's
register as at a date to be determined by the Board of Directors.

9.

To approve the appointment of the statutory auditors for the financial year ending 31 December
2022 and the proposed remuneration (Annexure 4).

10.

To elect new members to the Board of Directors. Anyone who wishes to nominate
himself/herself for the position must complete the election form, which was made for this
purpose and can be obtained from the CMA website and should be in compliance with the
Company's Articles of Association and CMA regulations and submit it to the Company at its
Head Office Building at least 5 working days prior to the AGM date and that is before the end
of the working day 4 pm on Tuesday 22 March 2022. No nomination form will be accepted after
that date.

As per the Company's Articles of Association, the regulations of the convening of the AGMs through
electronic platforms, issued by the Capital Market Authority (CMA), we would like to attract your kind
attention to the following:
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1.

Only juristic persons may deputize a natural person to attend the AGM and vote on their behalf
through the electronic systems, provided that the deputized natural person has an investor
number at Muscat Clearing and Depository Company.

2.

Voting on the subject items offered for voting in the agenda starts before a period of not more
than 3 days and until the end of the voting process on the Meeting’s day. If the investor’s
balance of shares increased or decreased during, his/her voting will be cancelled and they
should vote again on the AGM’s date.

For any queries please contact Malaak Al Balushi on +968 9389 2854 or e-mail at:
malaak.albalushi@dentons.com.
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Chairman
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