
 

 دعوة إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الفنادق الوطنية )ش.م.ب(
 

للشركة و المقرر الجمعية العامة العادية  ة المساهمين الكرام لحضور إجتماعيسر رئيس مجلس إدارة شركة الفنادق الوطنية )ش.م.ب( دعو

بقاعة كبار الزوار )المجلس( بالطابق األرضي م 25/3/2021الموافق بمشيئة هللا تعالى في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس  عقده

و في حالة عدم توفر ، مع أخذ التدابير واإلحترازات الوقائية وفق متطلبات الجهات المعنية )مدخل قاعة المؤتمرات( لفندق الدبلومات

م 5/4/2021الموافق  ثنينصباحاً يوم األم الساعة العاشرة الثاني في تما ، سوف يعقد اإلجتماعنوني الالزم لعقد هذا اإلجتماعالنصاب القا

" 19 –، و نظراً للظرف اإلستثنائي الذي سيتم فيه عقد اإلجتماع جراء تفشي فايروس كورونا "كوفيد بفندق الدبلومات بنفس القاعة

ً على سالمة المساهمين الكرام فيمكنكم وإمتثاالً للتوجيهات الصادرة من قِبل الفريق الوطني ومنها التأكيد على التباعد اإلجتماع ي وحرصا

 ناقشة جدول األعمال المبين أدناه وإتخاذ القرارات الالزمة بشأنه.موسوف يتم ، "Zoomتصال المرئي "اإل تقنيةعبر المشاركة 
 

 عمال:األجدول 
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 الحدث التاريخ
 ستحقاق األرباحالآخر يوم تداول  م2021مارس  28

 في سجل األسهم يوم االستحقاق( مالمساه تم تقييد اسمليستحقاق األرباح، اليوم تداول  رآخ(
 سهم بدون استحقاقالتداول  تاريخ  م2021مارس  29
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مع أيٍ من األطراف ذات العالقة كما هو  2020ديسمبر  31التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خالل السنة المالية المنتهية  .8

 .من قانون الشركات التجارية 189من البيانات المالية تماشياً مع المادة  (18)مبين في االيضاح رقم 

 م.2020ديسمبر  31إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل مايتعلق بتصرفاتهم للسنة المالية المنتهية في  .9

 م وتخويل مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.2021للسنة المالية  مدقق الحسابات الخارجيتعيين أو إعادة تعيين  .10

 .( من قانون الشركات التجارية207طبقاً للمادة )ما يستجد من أعمال  .11


