
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوطنیة  أبراجشركة 
 للھیئة العامة   دعوة لحضور االجتماع السنوي العادي

 لمساھمي شركة أبراج الوطنیة المساھمة العامة  
 

 السید/ المساھم الكریم 
 

 تحیة طیبة وبعد، 
 

، فإنــھ یســر مجلــس اإلدارة دعــوة 1964" لســنة 12" مــن قــانون الشــركات رقــم "149عمــالً بأحكــام المــادة "
ــركة  ــي ش ــرام ف ــاھمین الك ــاھمة أالمس ــة المس ــراج الوطنی ــةب ــذي  العام ــادي ال ــة الع ــة العام ــاع الھیئ ــور اجتم لحض

ــد فــي المركــز الرئی ــة الكــائنســوف یعق ــأمین الوطنی ــة فــي مجمــع أبــراج ال ســي لشــركة الت ــدس  –وطنی  –شــارع الق
ــق  ــیس المواف ــوم الخم ــر ی ــد ظھ ــن بع ــرة، الســاعة الواحــدة م ــال  01/04/2021البی ــي جــدول األعم ــك للنظــر ف وذل

 التالي:
 

 سماع تقریر مجلس اإلدارة ومناقشتھ والموافقة علیھ. .1
 ومناقشتھ والمصادقة علیھ. 31/12/2020سماع تقریر مدقق حسابات الشركة للسنة المنتھیة في  .2
  .صادقة علیھااقشة الحسابات الختامیة والمیزانیة السنویة والممن .3
 الموافقة على توصیة مجلس اإلدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة. .4
إخالء طرف أعضــاء مجلس اإلدارة وإبراء ذمتھم عن كل ما یتعلق بتصــرفاتھم عن الســنة المالیة المنتھیة  .5

 . 31/12/2020في 
 للشركة لمدة أربع سنوات. انتخاب مجلس إدارة جدید .6
ــنة المنتھیة في  .7 ــركة عن الســ ــابات الشــ وتفویض مجلس اإلدارة بتحدید    31/12/2021تعیین مدققي حســ

 أتعابھم.
 

% على األقل من 10الفلـسطینیة فإنھ یحق للمـساھمین الذین یملكون مجتمعین   الحوكمةعلماً بأنھ وتطبیقاً لمبادئ مدونة 
ــاھمي األقلیة الذین یمتلكون  أســھم الشــركة طرح إدراج بنود جدیدة على جدول أعمال الھیئة % من 10، كما یحق لمس

 أسھم الشركة في انتخاب ممثل لھم بمجلس اإلدارة. 
 

سب التعلیمات الصادرة من الجھات الرقابیة حول اقتصار عدد المشاركین ونظراً لظروف جائحة كورونا الراھنة، وبح
لى حضـوركم بالوكالة كإجراء وقائي من خالل توقیع نموذج سـند إفي الفعالیات الرسـمیة والعامة بالحد األدنى، نتطلع  

لآلنـسة/ حنان ھّمار ، ھاتف رقم   pal.com-ir@nicلكتروني  رـسالھ عبر البرید اإلإالتوكیل المرفق مع ھذه الدعوة، و
ــرط أن یكون ذـلك ألـحد   2983800-02 وذـلك، قـبل ثـماني وأربعین ســــاـعة على األـقل من موـعد عـقد االجتـماع بشــ

على   31/12/2020التقریر الســنوي والحســابات الختامیة للســنة المنتھیة في  ویمكن االطالع على    مســاھمي الشــركة.
 .pal.com-www.abrajاإللكتروني للشركة الموقع 

 
 

 15/03/2021تحریراً في 
 عزیـــز عبد الجـــواد

 س اإلدارة لس مجـرئی
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