شركة القدس للصناعات اخلرسانية
شركة مسامهة عامة

دعوة الجتماع اهليئة العامة العادي التاسع عشر
تحية طيبة وبعد،
عمالً بإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس اإلدارة و هيئات المديرين للشرررر ات المسررراهمة العامة و الشرررر ات المسررراهمة
الخاصرة و الشرر ات تات المسريولية المحدودة ،الصرادرة عن واير الصرناعة والتجارة و التموين اسرتنادا ً اح ام البند ر م  2من الفقرة ثانيا ً من
أمر الدفاع ر م  5لسرنة  2020والصرادر بمقتىرق انون الدفاع ر م  13لسرنة  1992وموافقته علق إنعقاد اإلجتماع  ،يسرر رئيس وأعىراء
مجلس االدارة دعوت م لحىرور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسر عشرر للشرر ة ،والتي سريعقد في تمام السراعة الحادية عشررة صرباحا ً من يوم
ااحد الموافق  ،2022/04/24لمسراهمي شرر ة القدس للصرناعات الخرسرانية ع.م.ع .وتلك بواسرطة وسريلة االتصرال المرئي واإلل تروني
والمسموع للنظر في المواىي التالية:

أوالً

:

ثانيرا ً

 :التصرويت علق تقرير مجلس اإلدارة عن السرنة المالية لعام  2021وخطة عمل الشرر ة لعام  2022والمصراد ة

تالوة و ائ الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ .2021/04/27
عليها.

ثالثررا ً

 :التصويت علق تقرير مد قي حسابات الشر ة عن العام . 2021

رابعررا ً

 :التصويت علق الحسابات الختامية والمياانية العامة وبيان الدخل الشامل للشر ة للعام  2021والمصاد ة عليها.

خامسا ً

 :انتخاب مد قي حسابات الشر ة للسنة المالية  2022وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم .

سادسا ً

 :إبراء تمة رئيس و أعىاء مجلس اإلدارة عن الفترة المنتهية في  2021/12/31وفقا ً إلح ام القانون.

يرجق حىور م هتا االجتماع من خالل الرابط االل ترونيhttps://us06web.zoom.us/j/82503737058 :
أو تو يل مسرررراهم عخر عن م ،وتلك بتعبئة القسرررريمة المرفقة وتو يعها علق أن ترسررررل إل ترونيا ً بواسررررطة البريد اإلل تروني
(  )info@qrm.joبل التاريخ المحدد لإلجتماع المت ور أعاله.
وتجدر اإلشارر أنه حق كل ساار ط حرا ائاا و و اإلااتاااررات وكلتروهحر لأ اكتررحح اكسقدد س

اكأرحد اإلكلتروهي اكسشارر وكح

أع ه كحصاارر وكا اكرد عوح ر وككع عس أنقلرط اكأهد رسااار /ج س اإلجراءات اكصااردر ع سلركي ورحر اكصااهرع واكتجرر واكتسوح
عوسر أن اكساااار ط اككح حقس أاا ا سر ئ ت

ع  %10س األاا ا ط اكسس و أرإلجتسرح حق ك حرا األاا ا و و اإلااااتاااااررات

اإلجتسرح اهدا كوأهد رسار/ح س كات اإلجراءات اكسشرر وكح ر أع ه.
وتاضووا أ أو وافر ائقتراط

* * BARCODE

رئيس مجلس اإلدارة

معالي ايمن هزاع المجالي
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