
 

 

 

 
   لخدمات التغذية و االسكانشركة التجمعات 

 دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة 

 

 حضرات المساهمين الكرام 

        
     تحيه طيبه و بعد،،

الصادرة عن   اإلجراءاتو       2020لسنة    (5)وأمر الدفاع رقم    1992لسنة    (13)  بأحكام قانون الدفاع رقم  عملا 
وزير   بتاريخ    ةوالتجار   الصناعةمعالي  انعقاد   2020/ 9/4والتموين  على  وموافقته  أعله  الدفاع  أمر  بموجب 

، يسر مجلس  (  zoom meeting)واإللكترونيمن خلل وسائل االتصال المرئي    العاديين  الهيئة العامة    نياجتماع
واحدة من  ال  ساعةال  تمام  الذي سيعقد في  الخامس و العشرون   عاديال العامة    الهيئة  اإلدارة دعوتكم لحضور اجتماع

العادي 03/05/2021الموافق  االثنين  يوم  ظهر   العامه  الهيئه  اجتماع  مباشره   العشرون و  السادس    .ويليه 
موقع    على  المنشور  اإللكترونيلرابط شركة التجمعات لخدمات التغذية و االسكان م م ع. وذلك من خلل المساهمي 

يل قبل التاريخ المحدد  لنظام االلي و تسجيل الحضور و /أو التوك و المتضمن إجراءات الدخول لااللكتروني للشركة  
ادناه    ينلإلجتماع يوفر وسيل والمذكور  المرئي    ةوالذي  )مساهميللاالتصال  تقنية  في  (zoomن من خلل  للنظر   ،

 -:التاليه واتخاذ القرارت التاليه    األمور
 والمتضمن ما يلي: الخامس و العشرون    عاديالالعامة  جدول اعمال اجتماع الهيئه  -أ

 23/04/2019 بتاريخ المنعقد  السابق  العادي العامة  الهيئة اجتماع محضر تلوة .1

 .2020 لعام المستقبلية والخطة  2019 المالية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير  على االطلع و المصادقة .2

 .2019 المالية السنة عن الشركة  حسابات مدققي تقرير على االطلع و المصادقة .3

 والمصادقة31/12/2019 في المنتهية المالية السنة عن والخسائر األرباح وبيان العمومية   الميزانية  علىاالطلع   .4

 عليها.

 القانون. ألحكام وفقاا   31/12/2019 في المنتهية المالية السنة خلل أعماله عن اإلدارة مجلس ذمة إبراء .5

 أتعابهم أو تفويض مجلس االدارة بتحديد اتعابهم.  وتحديد  2020 المالية للسنة الشركة  لحسابات مدققين انتخاب .6

 
 

 السادس و العشرون   العادي اجتماع الهيئه العامه  أعمال  جدول  -ب  
 . السابق  العادي العامة  الهيئة اجتماع محضر تلوة .1

 .2021 لعام المستقبلية والخطة  2020 المالية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير  على االطلع و المصادقة .2

 .2020 المالية السنة عن الشركة  حسابات مدققي تقرير على االطلع و المصادقة .3

  31/12/2020 في المنتهية المالية السنة عن والخسائر األرباح وبيان العمومية   الميزانية  علىاالطلع   .4
 عليها. والمصادقة

 القانون. ألحكام وفقاا   31/12/2020 في المنتهية المالية السنة خلل أعماله عن اإلدارة مجلس ذمة إبراء .5

 . أو تفويض مجلس االدارة بتحديد اتعابهم  أتعابهم وتحديد  2021 المالية للسنة الشركة  لحسابات مدققين انتخاب .6

 اإللكتروني  الرابط  بالتسجيل قبل يوم من خلل   يناالجتماع  هذينيرجى حضوركم 
https://zoom.us/meeting/register/tJwkc-isqDgjGdYBeRVKc31ioU5bozY4tRqP 

 
   



 
 

المنشور االجتماع  و  والدخول ورابط  التسجيل  الشركة    ينالية  أو   ch.com-https://www.altajamouatعلى موقع 
ترسل   أن  على  وتوقيعها  المرفقة  القسيمة  بتعبئة  وذلك  عنكم،  آخر  مساهم  البريد    اا إلكترونيتوكيل   اإللكترونيبواسطة 

omch.c-ftillawy@altajamouat   أعله.   ينالمذكور   التاريخ المحدد للجتماعينقبل 

التاريخ المحدد للجتماعين من خلل البريد قبل إلكترونياا واالستفسارات  األسئلةه يحق لكل مساهم طرح أنب اإلشارةتجدر و 
عن معالي   الصادرة  ءاتاإلجراج من  اا/البند خامس  بأحكام  الرد عليها وذلك عملا   إلىليصار  اإللكتروني المشار إليه أعله  

يحمل  أب  علماا   ،والتموين  والتجارة  الصناعة وزير   الذي  المساهم  عن  أن  تقل  ال   الممثلة   األسهممن  %  10سهما 
المشار اليهما  اإلجراءاتط من ذات /للبند خامساا  سنداا  ين واالستفسارات خلل االجتماع األسئلةيحق له طرح  ين باالجتماع

 اعله.
 االحترام ،،،            وتفضلوا بقبول فائق 

 رئيس مجلس اإلدارة
 محمد الحراحشه  
 

 

لخمات التغذية و االسكان شركة التجمعات    
 توكيل قسيمة  

 رقم المساهم :
 عدد األسهم : 

 
عات لخدمات  كة التجمالمساهم في ))شر ............................................................. أنا الموقع أدناه  

........................................... وكيل المساهم  (( المساهمة العامة المحدودة قد عينت  و االسكان  التغذية
 في  انسيعقدالذي  ين الخامس و العشرون و السادس و العشرون  العادي  الهيئة العامة   ي عني وممثل لي في إجتماع 

 .على كافة القرارات المتخذة في هذين االجتماعينو التصويب نيابة عني    03/05/2021الموافق   االثنين يوم  
 

 
 

 الموكل                                                              شاهد                                     

 
 


