
تنبيـــه

جدول األعمال إلجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في 
يوم االثنين الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ في تمام الساعة الرابعة والنصف مساًء إلكترونيًا باستخدام تطبيق "ZOOM". يبدأ التسجيل الساعة الثالثة والنصف مساًء (شخصيًا) قبل بدء اإلجتماع بساعة 
بقاعة اإلجتماعات (الغارية-١) بفندق السيجال- الدوحة، ويبدأ اإلجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف مساًء (إلكترونيًا باستخدام تطبيق "ZOOM") بعد اإلنتهاء من التسجيل والتصويت، لمناقشة 

جدول األعمال التالي: 

١. سماع والمصادقة على تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خالل السنة المالية المنتهية 
في ٢٠٢١/١٢/٣١ والخطط المستقبلية.

٢. سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي، عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
٣. مناقشة الميزانية وحساب األرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، والمصادقة عليهما.

٤. مناقشة وإعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١. 

٥. النظر في ُمقترحات مجلس اإلدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بنسبة 
(١٢٪) من رأس المال، بما ُيعادل ٠٫١٢ ريال قطري) لكل سهم.

٦. النظر فى إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة، وتحديد مكافآتهم عن عام ٢٠٢١.
٧. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠٢٢، وتحديد أتعابه. 

٨. إنتخاب ثالثة أعضاء لمجلس إدارة شركة (ناقالت)، منهم إثنان من المستقلين والثالث من المساهمين.

• في حالة تعذر حضور المساهم شخصيا يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين اآلخرين لحضور اإلجتماع 
بموجب قسائم التوكيل المرفقة بالدعوة، وأن يكون الوكيل مساهما وال يجوز توكيل أحد اعضاء مجلس اإلدارة. 

وفي جميع االحوال ال يجوز ان يزيد عدد األسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على ٥٪ من أسهم الشركة، 
(وبالنسبة إلى الشركات أن يكون التوكيل مختوم وموقع من المفوض بالتوقيع مع إرفاق صورة من السجل 

التجاري).

• يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره في اإلجتماع على أن يكون التوكيل خاصا وثابتا بالكتابة باستخدام "قسيمة 
التوكيل" المعتمدة من طرف شركة ناقالت والمرفقة في هذه الدعوة، أو أي توكيل آخر على أن يكون معتمدا ً 

ومصدقا من الجهات الرسمية في الدولة لغرض حماية حقوق المساهمين.

• يمكن للسادة المساهمين الكرام الحصول على دعوة الحضور وقسيمة التوكيل من خالل الموقع االلكتروني 
للشركة (www.nakilat.com) أو على موقع بورصة قطر.

• يرجى من السادة المساهمين الحضور إلى قاعة اإلجتماعات (الغارية-١) بفندق السيجال- الدوحة قبل الموعد 
المحدد بساعة على األقل وذلك لتسهيل إنهاء التسجيل والتصويت.

• في حالة عدم إكتمال النصاب القانوني فسيعقد اإلجتماع التالي في يوم االربعاء الموافق ٠٩ مارس ٢٠٢٢ في 
تمام الساعة الرابعة والنصف مساًء بنفس الطريقة المذكورة أعاله.

• خاص للسادة المساهمين، ستقوم الشركة قبل أسبوع من إنعقاد الجمعية العامة العادية، بإتاحة بيان يوضح جميع 
البيانات المنصوص عليها في المادة (١٢٢) من قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥، بالمقر الرئيسي 

للشركة بأبراج الشموخ، منطقة السد.

• هذه الدعوة تعتبر معلنة قانونا ً لجميع المساهمين دون حاجة إلرسال دعوات خاصة بالبريد وفقا للقانون رقم (١١) 
لسنة ٢٠١٥ الصادر بأحكام قانون الشركات التجارية.

• یتم توزیع االرباح في یوم العمل التالي للجمعیة العمومیة وذلك من أي فرع من فروع بنك قطر الوطني.

• أي كشط أو تغير في قسيمة التوكيل من قبل المساهم يجعلها الغية.

بطاقة توكيل

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لعام ٢٠٢٢  
شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) ش.م.ع.ق

دعـــوة 

عدد االسهم: …………………………………………………… رقم المساهم : ……………………………………………………    

أنا الموقع أدناه  ......................................................................................... كمساهم في شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)،
قد وكلت ......................................................... فى الحضور وتمثيلي في إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، المقرر عقده يوم االثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨، إلكترونيًا باستخدام تطبيق "ZOOM"، على أن يبدأ التسجيل الساعة الثالثة والنصف 

مساء (شخصيا) قبل اإلجتماع بساعة، ويبدأ اإلجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف مساًء (إلكترونيًا باستخدام تطبيق "ZOOM") بعد اإلنتهاء من التسجيل، وأي اجتمـاع الحـق في حالـة عـدم اكتمـال النصـاب.

التوقيع: ………………………………………………………… تحرير في:…………/…………/ ٢٠٢٢م.   

• يجب ان يصدر التوكيل الى مساهم في الشركة.
• يجب أال يزيد عدد األسهم التى يحوزها الوكيل بصفته وكيًال على ٥٪ من أسهم الشركة.


