شركة التجمعات لخدمات التغذية و االسكان
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل
و جدول األعمال
حضرات المساهمين الكرام
تحيه طيبه و بعد،،

عملا بأحكام قانون الدفاع رقم ( )13لسنة  1992وأمر الدفاع رقم ( )5لسنة  2020واإلجراءات الصادرة عن معالي وزير
الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ  2020/4/9بموجب أمر الدفاع أعله وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي
المؤجل من خلل وسائل االتصال المرئي واإللكتروني( ، )zoom meetingيسر مجلس اإلدارة دعوتكم لحضور اجتماع

الهيئة العامة العادي المؤجل الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة و النصف من يوم الثلثاء الموافق 2022/04/26

لمساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية و االسكان المساهمه العامه المحدودة وذلك من خلل الرابط اإللكتروني المنشور

على الموقع االلكتروني للشركة والمذكور أدناه  ،والذي يوفر وسيلة االتصال المرئي للمساهمين ،للنظر في االمور التاليه
واتخاذ القرارت .
❖ جدول أعمال الهيئة العامة العادي ما يلي :
 -1تلوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق .
 -2االطلع و المصادقة على تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة خلل العام .2021
 -3االطلع و المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية لعام .2021
 -4االطلع و المصادقة على الميزانية العمومية كما هي في  2021/12/31و إقرارها .
 -5إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعماله خلل السنة المالية المنتهية في  2021/12/31و المصادقة عليها.
 -6انتخاب مدققين لحسابات الشركة  2022و تحديد أتعابهم أو تفويض مجلس االدارة بتحديد اتعابهم.
 -7تثبيت عضوية السيد أحمد فؤاد موسى عليان .

يرجى حضوركم هذا االجتماع من خالل الرابط اإللكتروني
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYpceCurDMvG9RhVKc6mJYYtE3p74RlKyFM
و المنشووور ى ى مو ا الشوورك  http://www.altajamouat-ch.com/أو توكيل مسوواهم رخر ىنكمو وكلب بتئة اليسوويم
المرفي وتو يئها ى ى أن ترسوووول إلكترونيا بواسوووول الةري اإللكتروني  ftillawy@altajamouat-ch.comةل التاريخ المح د
لالجتماع المذكور أىاله.
وتج ر اإلشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح األس واالستفسارات إلكترونيا ةل التاريخ المح د لالجتماع من خالل الةري اإللكتروني
المشار إليه أىاله ليصار إلى الرد ى يها وكلب ىمالبأحكام الةن خامسا/ج من اإلجراءات الصادره ىن مئالي وزير الصناى والتجارة
والتموينو ى ما بأن المساهم الذي يحمل أسهما ال تيل ىن  %10من األسهم الممث باالجتماع يحق له طرح األس
واالستفسارات خالل االجتماع سن ا ل ةن خامسا/ط من كات اإلجراءات الصادرة ىن مئالي وزير الصناى و التجارة و التموين .
وتفض وا بيةول فائق االحترام ووو
رئيس مجلس اإلدارة
محمد الحراحشه

