
شركة موبايل الوطنية
الفلسطينية لالتصاالت

املساهمة العامة املحدودة
دعوة لحضور

2022اجتماع الهيئة العامة العادي

حضرة املساهم الكريم،
ــون الشــركات رقــم )12( لســنة 1964، واملــادة )82( مــن النظــام الداخلــي للشــركة، يتشــرف أعضــاء  عمــًا باملــادة )149( مــن قان
ــم  ــدودة )Ooredoo Palestine(، بدعوتك ــة املح ــة الفلســطينية لاتصــاالت املســاهمة العام ــل الوطني ــس إدارة شــركة موباي مجل
لحضــور اجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي للشــركة الــذي ســيعقد فــي تمــام الســاعة 11:00 مــن يــوم اإلثنيــن املوافــق 2022/03/07 فــي 

مقــر الشــركة الرئيســي - رام اهلل، ومقــر الشــركة فــي غــزة عبــر الفيديــو كونفرنــس، وذلــك ملناقشــة األمــور التاليــة:

االستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية 2021. 1
االستماع إلى كلمة الرئيس التنفيذي. 2
االستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة املالية 2021. 3
مناقشة البيانات املالية للشركة لعام 2021 واعتمادها. 4
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية 2021. 	
انتخاب مدقق حسابات خارجي للشركة عن السنة املالية 2022. 6

وفًقــا لتعليمــات الجهــات الرقابيــة حــول إجــراءات انعقــاد اجتمــاع الهيئــة العامــة بســبب جائحــة كورونــا، وحرًصــا منــا علــى ســامتكم، 
ســيكون عــدد الحضــور محــدوًدا، لذلــك نتطلــع لتعاونكــم وحضوركــم بالوكالــة مــن خــال توكيــل مســاهم آخــر لتمثيلكــم باالجتمــاع. 
لتأكيــد الحضــور أو لتوكيــل مســاهم آخــر لتمثيلكــم باالجتمــاع، يرجــى التواصــل املســبق مــع عاقــات املســاهمين علــى الرقــم 

	0	68002	 )0( 00972 بتاريــخ أقصــاه يــوم الثاثــاء 2022/03/01، 

www.ooredoo.ps لاطاع على التقرير السنوي والبيانات املالية للعام 2021 يرجى زيارة املوقع اإللكتروني

لالستفسار: يمكنكم االتصال على الرقم املجاني 68003000	 )0( 00970،
ir@ooredoo.ps :أو عبر البريد اإللكتروني

مالحظة: يمكنكم الحصول على توكيل الحضور من خال قص قسيمة التوكيل أدناه أو من خال املوقع اإللكتروني للشركة 
 www.Ooredoo.ps على

محمد أبو رمضان
رئيس مجلس اإلدارة

السادة شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لاتصاالت م.ع.م. املحترمين

تحية طيبة وبعد،
ــل  ــي مســاهمًا/ مســاهمين فــي شــركة موباي ــن ............................................................. بصفت ــا/ نح ــر أن ــر/ نق ــل أق ــذا التوكي ــب ه بموج
الوطنيــة الفلســطينية لاتصــاالت م.ع.م. أننــي قــد عينــت/ أننــا قــد عينــا املســاهم/ املســاهمة ............................................................. 
كوكيــل عنــي/ عنــا لإلنابــة والتصويــت فــي اجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي الــذي ســيعقد فــي تمــام الســاعة 11:00 مــن يــوم اإلثنيــن 
املوافــق 2022/03/07 فــي مقــر الشــركة الرئيســي – رام اهلل، ومقــر الشــركة فــي غــزة عبــر الفيديــو كونفرنــس، أو أي تاريــخ يؤجــل 

إليــه هــذا االجتمــاع.

وإشهادًا على ذلك قمت/ قمنا بالتوقيع بتاريخ ...../ ..... /2022

اسم املساهم .............................................................................. 

توقيع املساهم ............................................................................

توكيل خاص


