
 

 .م.ع.ق. ش القابضة استثمار  لمجموعة العاد�ة العامة الجمع�ة اجتماع لحضور  دعوة

 

 السالم عل�كم ورحمة هللا و�ركاته،
 

ي الساعة
كة الذي س�عقد �ض  3:00�� مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق أن �دعوكم لحضور اجتماع الجمع�ة العامة العاد�ة لل�ث

ي  من يوم الخم�س الموافق 
ض أدنا   2022مارس  31�ض  هذا وس� لمناقشة جدول األعمال المبني

�
اض�ا ي كون االجتماع اف�ت

عن ط��ق االتصال المرئئ
كة مع ض بالحضور الشخ�ي ا� الحضور ا� مركز ال�ث ض الراغبني ي  دعوة المساهمني

 . الطابق السابع ع�ث  -ب�ج قطر -شارع مجلس التعاونال�ائن �ض

ي حال عدم ا�تمال النصاب
ي �عقد اإلجتماع البد�ل و�ض

ي للجمع�ة العامة العاد�ة  القانوئض
 عن ط��ق االتصال المرئئ

�
اض�ا ي تمام الساعة اف�ت

التاسعة �ض
  2022اب��ل  3 الموافق األحد وم من مساء ي

 جدول أعمال الجمع�ة العامة العاد�ة: 

وتقر�ر مراقب ا�حسابات والتصديق  2021د�سم��  31سماع تقر�ر مجلس اإلدارة عن �شاط الشركة وعن مركزها املا�� خالل السنة املالية املن��ية ��  .1

 عل��ما.

 مناقشة م��انية الشركة املوحدة وحساب األر�اح وا�خسائر والتصديق عل��ما. .2

 ا�حوكمة و�عتماده. مناقشة تقر�ر .3

 واقرارها. 2021عن السنة املالية  توزيع األر�اح عدم مجلس اإلدارة �شأن حالنظر �� مق��  .4

 النظر �� إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة وم�افآ��م. .5

 عرض املناقصة �شأن �عي�ن مراق�ي ا�حسابات وتحديد أ�عا��م. .6
 

ض بالحضور إ� مكان اإلجتماع ان يتواجدوا  قبل الم ض ال�رام الراغبني ض ع� األقل لتنظ�م كشوفات ير�ب من المساهمني وعد المحدد �ساعتني
ي �حملها كل منهم.   بأسماء الحضور وعدد األسهم اليت

 

 : ي
وئض �د االل��ت ون�ة ا� ال�ب ض ال�رام ارسال الب�انات التال�ة ع�ب رسالة ال��ت ي حضور االجتماع، ير�ب من المساهمني

 والبداء الرغبة �ض

alphaqatar2020@gmail.com 

 �سخة من البطاقة الشخص�ة . 1 

 رقم الهاتف الجوال . 2

  المساهمرقم  . 3

كات . 4  �سخة من التوك�ل والمستندات الداعمة لممث�ي األفراد وال�ث

 مار القابضة ش.م.ع.قاالشارة ا� الجمع�ة العامة العاد�ة لمجموعة استث . 5
 

. وعل�ه �مكن للسادة  ي
 ع�ب االتصال المرئئ

�
اض�ا ي الحضور برابط لحضور االجتماع اف�ت

ض الذين أبدوا الرغبة �ض وسيتم تزو�د المساهمني
ي مناقشة جدول األعمال وتوج�ه األسئلة إ� مجلس اإلدارة أو الحضور 

خانة مراقب الحسابات عن ط��ق كتابة األسئلة أو التعل�قات �ض
ي ما يتعلق بالتص��ت ع� جدول أعمال االجتماع، �جب ع� المساهم أما خالل االجتماع.  )chat boxالمحادثة (

ي حال �ض
رفع ال�د �ض

اض ع� البند الذي يتم ي حال عدم رفع ال�د  �تم اعتبار �ه و التص��ت عل االع�ت
 . المساهم موافق ع� البند �ض

 

 ش.م.ع.قمجموعة استثمار القابضة          

 

mailto:investor.relations@ihgqatar.com

