شركة القدس للصناعات اخلرسانية
شركة مسامهة عامة

دعوة الجتماع اهليئة العامة العادي الثامن عشر
تحية طيبة وبعد،
عمالً بإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئاات العاماة ومجاالإل اردار و ايئاات الماديرير لت ارمات المسااامة العاماة و ال ارمات المسااامة
الخاصة و ال رمات ذات المسؤولية المحدود  ،الصادر عر وزير الصناعة والتجار و التموير استنادا ً ألحمام البند رقم  2مر الفقر ثانيا ً مر
أمر الدفاع رقم  5لسنة  2020والصادر بمقتضى قانور الدفاع رقم  13لسنة  1992وموافقته عتى إنعقاد ارجتماع  ،يسار رئايإل وأعضااء
مجتإل االدار دعوتمم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامر ع ر لت رمة ،والاذي سايعقد فا تماام السااعة العا ار صاباحا ً مار ياوم
الثالثاء الموافق  ،2021/04/27لمساام

رمة القدإل لتصناعات الخرسانية ش.م.ع .وذلك بواسطة وسيتة االتصال المرئ وارلمترونا

() )https://zoom.us/لتنظر ف المواضيع التالية:

أوالً

:

ثانياا ً

 :التصويت عتى تقرير مجتإل اردار عر السنة المالية لعام  2020وخطة عمل ال رمة لعااام  2021والمصااادقة

تالو وقائع الجتسة السابقة لتهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ .2020/06/11
عتيها.

ثالثااا ً

 :التصويت عتى تقرير مدقق حسابات ال رمة عر العام . 2020

رابعااا ً

 :التصويت عتى الحسابات الختامية والميزانية العامة وبيار الدخل ال امل لت رمة لتعام  2020والمصادقة عتيها.

خامسا ً

 :انتخاب مدقق حسابات ال رمة لتسنة المالية  2021وتحديد أتعابهم أو تفويض مجتإل اردار بتحديد أتعابهم .

سادسا ً

 :إبراء ذمة رئيإل و أعضاء مجتإل اردار عر الفتر المنتهية ف  2020/12/31وفقا ً رحمام القانور.

يرجى حضورمم اذا االجتماع مر خالل الرابط االلمترون

(https://zoom.us/j/92318392359) :

أو توميل مساام آخاار عاانمم ،وذلااك بتعبئااة القساايمة المرفقااة وتوقيعهااا عتااى أر ترساال إلمترونياا ً بواسااطة البريااد ارلمترونا
( ) info@qrm.joقبل التاريخ المحدد لإلجتماع المذمور أعاله.
وتجدر اإلشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح االسئلة و اإلستفسارات إلكترونيا ً قبل التاريخ المحدد من خالل البريد اإللكتروني المشار إليه
أعاله ليصار إلى الرد عليها وذلك عمالً بأحكام البند خامسا ً /ج من اإلجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجاارة والتماوين
علما ً بأن المساهم الذي يحمل أسهما ً ال تقل عان  %10مان اسساهم الممةلاة باإلجتمااق يحاق لاه طارح اسسائلة و اإلستفساارات خاالل
اإلجتماق سندا ً للبند خامساً/ط من ذات اإلجراءات المشار إليها أعاله.
وتفضلوا بقبول وافر االحترام

رئيس مجلس اإلدارة

*«*»BARCODE

معالي ايمن هزاع المجالي

*»*«BARCODE

«شركة القدس للصناعات الخرسانية»
قسيمة توكيل

إىل السادة  /شركة القدس للصناعات اخلرسانية املسامهة العامة احملدودة .
رقم المساهم»HolderID« :

عدد األسهم:

«TotalShares
»

أنا الموقع أدناه « »HolderNameمن الجنسية « »Nationalityالمساهم في «شررركة القرردس للصررناعات اخلرسررانية» المسااهمة الااماة الموادودة
فقد انبت المساهم ……………………………………......وكيالً عني لوضور اجتماا الهيةاة الااماة الاااد الثاامن عشار الا
سياقد في تمام الساعة الااشرة صاباوا مان ياوم الثالثاا الموافا  2021/04/27وفوضات بالتصاويت باسامي وبالنياباة عناي فاي ا جتماا
الم كور.
اسم الشاهد:
توقيا :
التاريخ :

اسم الموكل:
توقيا :
التاريخ :

