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 الموضوع : تغییر مكان اجتماع الجمعیة العمومیة للشر�ة 

للشر�ة  العامة  الجمعیة  انعقاد  تغییر موقع  تقرر  العامة  السالمة والمصلحة  تدابیر  �العلم ، وفي إطار  التكرم                یرجى 
)                        ٥منطقة رقم (  –) ٧٦مبنى رقم (  – الكائن �شارع حمد الكبیر    - �الدور الثاني   ة ـر الشر�ـــمقلتعقد إن شاء هللا في  

 التار�خ بدًال من الموقع السابق في فندق و�ستن . الوقت و بنفس )  ١١٩شارع رقم (
 

وغیر العاد�ة  إلحاقًا لإلفصاح ودعوة مجلس إدارة شر�ة / الخلیج للتأمین التكافلي ، لحضور اجتماع الجمعیة العامة العاد�ة  
للمساهمین وامتثاًال للتعلیمات الرسمیة للحد من انتشار جائحة �ورونا ، سیتم عقد اجتماع الجمعیة إلكترونیًا عبر تطبیق زووم  

، وفي حال عدم اكتمال النصاب سوف �عقد اجتماع   ٢٢/٣/٢٠٢٢في الساعة السادسة والنصف مساًء یوم الثالثاء الموافق  
 في نفس الزمان .  ٣/٢٠٢٢/ ٢٩لموافق ثاني یوم الثالثاء ا

 

) شارع  ٥منطقة رقم (  – )  ٧٦مبنى رقم (  – �شارع حمد الكبیر  یرجى الحضور والتسجیل شخصیًا في مقر الشر�ة الكائن  
   ) وسیتم توفیر را�ط االجتماع وقت التسجیل .١١٩رقم (

 
 * مالحظات : 

دى شر�ة / قطر لإلیداع المر�زي  المقیدین في سجل مساهمین الشر�ة لأصحاب الحق في حضور االجتماع هم مالكي األسهم   .١
 عند إقفال التعامل في البورصة في نفس الیوم المحدد لالجتماع . 

�عتبر اإلعالن المنشور في الصحف المحلیة وموقع البورصة اإللكتروني ، وموقع الشر�ة ، دعوة رسمیة وفقًا لقانون الشر�ات  .٢
 .   ٢٠١٥لسنة   ١١التجار�ة القطر�ة رقم 

یرجى من المساهمین الحضور إلى مقر الشر�ة للتسجیل ومعهم ما یثبت شخصیاتهم مع قسائم التو�یل أو ( �تب التفو�ض  .٣
 ممثلي الشر�ات ) قبل وقت االجتماع �ساعة لتسهیل إنهاء اإلجراءات . ل

إذا تعذر حضور المساهم شخصیًا ، �جوز له تو�یل من ینوب عنه من المساهمین لحضور االجتماع �موجب قسائم التو�یل  .٤
 . ) ١١٩( ) شارع رقم٥منطقة رقم (  –) ٧٦مبنى رقم (  –�شارع حمد الكبیر  المتوفرة في مقر الشر�ة الكائن 

 ال �جوز تو�یل شخص غیر مساهم في الشر�ة وال أعضاء مجلس اإلدارة .   .٥

 من رأسمال الشر�ة .  ٪٥ال �جوز أن یز�د عدد األسهم التي �حملها الو�یل الطبیعي بهذه الصفة عن  .٦

ة محدثة من إذا �ان المساهم شخصیة اعتبار�ة ، یتطب الحصول على تفو�ض خطي موقع ومختوم من المساهم مرفق �ه نسخ .٧
 السجل التجاري .  


