رقم املساهم:
عدد األسهم:

عزيزي املساهم،
يسر مجلس إدارة ( Ooredooش.م.ق.ع) دعوتكم لحضور االجتماع العادي للجمعية العامة واملقرر عقده عند الساعة السادسة والنصف من
مساء يوم األربعاء املوافق  3مارس  2021وذلك عبر املنصة االلكترونية والتي يمنكم الدخول اليها عبر تطبيق “ ،”Zoomوذلك تماشيًا مع
اإلجراءات االحترازية املتبعة جراء جائحة كورونا (كوفيد .)19-يرجى الحضور ملقر الشركة الرئيسي على شارع الكورنيش في منطقة الخليج
الغربي قبل االجتماع بساعة لتسجيل الحضور وسيتم توفير رابط االجتماع في وقت التسجيل.
في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية ،سيتم عقد اجتماع آخر في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا من يوم األحد املوافق
 7مارس  2021وذلك بنفس اآللية املذكورة أعاله.
جدول أعمال االجتماع العادي للجمعية العامة:
 .1سماع تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املنتهية في  31ديسمبر  2020ومناقشة الخطة املستقبلية.
 .2مناقشة تقرير حوكمة الشركة لعام .2020
 .3سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر .2020
 .4مناقشة البيانات املالية للشركة عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر  2020والتصديق عليها.
 .5مناقشة واعتماد تقرير االمتثال للقواعد الصادرة عن هيئة قطر لألسواق املالية فيما يتعلق بحوكمة الشركة وتقرير الرقابة الداخلية على
التقارير املالية عن السنة املنتهية في  31ديسمبر .2020
 .6النظر في توصية مجلس اإلدارة بشأن توزيع األرباح عن سنة  2020وإقرارها.
 .7إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر  2020وتحديد مكافآتهم.
 .8تعيين مراقب الحسابات للسنة املالية  2021وتحديد أتعابه.
 .9انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.

مالحظة:
يرجى الحضور قبل املوعد املحدد بساعة وإبراز هذه الدعوة لتسهيل إجراءات التسجيل والدخول .وفي حال عدم تمكنكم من الحضور شخصيًا،
يجوز لكم توكيل أي من املساهمين اآلخرين لينوب عنكم في الحضور بموجب بطاقة التفويض أدناه.
فيصل بن ثاني آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة

بطاقة التفويض

رقم املساهم................................................................ :

عدد األسهم................................................................ :

أنا/نحن ....................................................................................................................................................................:املساهم/املساهمون في  Ooredooش.م.ق.ع
قد فوضت/فوضنا............................................................................................................................رقم املساهم........................................................................................:
تفويضــا كامـ ً
ا لينــوب عنــي /عنــا فــي االجتمــاع العــادي للجمعيــة العامــة الــذي ســيتم عقــده فــي يــوم األربعــاء املوافــق  3مــارس  2021أو يــوم
األحــد املوافــق  7مــارس  2021كمــا أن له/لهــم الحــق فــي التصويــت علــى قراراتهــا.

			
التاريخ............................................................................... :

أريد ش.م.ق.ع.
ُ
برج  100 ،Ooredooمركز الخليج الغربي
ص.ب ،217 .الدوحة ،قطر | س.ت21183 : .
ت  | )974+( 4440 0400 :ف )974+( 4411 0389 :
رأس مال الشركة املصرح به ( )5,000,000,000ر.ق.
ورأس مالها املصدر ( )3,203,200,000ر.ق.

التوقيع......................................................................... :
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