
 

 

 

 

 

 

   جتماع الجمعية العامة العادية للشركةإدعوة لحضور    

ق( بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، ع.يتشرف مجلس إدارة شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.

الدوحة،  -السيجال( بفندق الوجبةبقاعة ) مساءا والنصفرابعة لفي تمام الساعة ا 9201مارس  19 الموافق ثالثاءاليوم  في الذي سيعقد بمشيئة هللا تعالى

 :لمناقشة جدول األعمال التاليو

 جدول األعمال:

والاطط  31/12/2018مجلس اإلدارة عن نشممممماط الشمممممركة وعن مركزها المالي االل السمممممنة المالية المنت ية فى  تقريروالمصمممممادقة على سمممممماع  .1
 .المستقبلية

 عليه. والمصادقة، 31/12/2018السنة المالية المنت ية في  الاارجي، عنسماع تقرير مراقب الحسابات  .2

 والمصادقة علي ما.، 31/12/2018مناقشة الميزانية وحساب األرباح والاسائر عن السنة المالية المنت ية في  .3

  .31/12/2018 فيالمنت ية المالية لسنة عن اتقرير الحوكمة وإعتماد  مناقشة .4

يُعادل  المال، بما( من راس %10بنسمممبة ) 31/12/2018 فيُمقترحات مجلس اإلدارة بشمممتن توزير ارباح نقدية عن السمممنة المالية المنت ية  فيالنظر  .5

 ( لكل س م.لاير واحد)

 .2018وتحديد مكافآت م عن عام  النظر فى إبراء ذمة اعضاء مجلس اإلدارة، .6

 ، وتحديد اتعابه. 2019تعيين مراقب الحسابات الاارجي للسنة المالية  .7

 ثالثة اعضاء لمجلس إدارة شركة )ناقالت(. انتااب  .8

 تنبيه:
امسممة والنصمف السمماعة الافي تمام  2019 ابريل 02الموافق  ثالثاءاليوم سمميتم تتجيل اإلجتماع ليعقد في  العادية،في حال لم يكتمل النصمماب إلنعقاد الجمعية العامة  •

 .الدوحة -السيجال( بفندق لوكريونبقاعة ) مساءا  

 ، إلتمام إجراءات التسجيل. ة واحدةيرجى التكرم بالحضور قبل الموعد بساع •

 الشركات.جتماع وتمثيل م لتلك احضار كتاب يفيد تفويض م حضور اإل، وعلى ممثلي الشركات يجب على المساهم إحضار مستند إثبات الشاصية •

 صطحاب األطفال.إيرجى عدم  •

 .2015لسنة  11ألحكام قانون الشركات التجارية رقم  إلرسال دعوات ااصة بالبريد وفقا لجمير المساهمين دون الحاجةهذه الدعوة تعتبر معلنة قانونيا  •

، وذلك قبل اسبوع من إنعقاد الجمعية 2015( لسنة 11( من قانون الشركات التجارية رقم )122ستقوم الشركة بإتاحة جمير البيانات المنصوص علي ا في المادة ) •
 قسم شؤون المساهمين. –العامة العادية، بالمقر الرئيسي للشركة بتبراج الشموخ، منطقة السد 

 .ادناه التوكيل الُمبين بطاقةم توكيل احد مساهمي الشركة بتعبئة وتوقير في حالة تعذر حضوركم، فيمكنك •

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ــطــب ــيـوكـتة ـاقـ  لــ
 

  عدد االسهم :      رقم المساهم : 
 
 .(ش.م.ع.ق) ودة )ناقالت(دالمساهم في شركة قطر لنقل الغاز المح ................................................................  انا
 

رابعة جتماع الجمعية العامة العادية للشممممركة، المقرر عقده في تمام السمممماعة الإقد وكلت ......................................................... فى الحضممممور وتمثيلي في 

 إجتماع آار قد يؤجل إليه هذا اإلجتماع.وفى اي ، الدوحة -السيجال( بفندق الوجبةبقاعة )، 19/03/2019 الموافق ثالثاءالمن مساء يوم والنصف 
 

 التوقيع :               .م2019 / / تحريرا في: 

 يجب ان يصدر التوكيل الى مساهم في الشركة. •

 من اس م الشركة. %5اال يزيد عدد األس م التى يحوزها الوكيل بصفته وكيال  على يجب  •


