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 لشركة ايفا للفنادق واملنتجعات جدول أعمال الجمعية العامة العادية

 2021ديسمبر  31عن السنة املالية املنتهية في 

 
 واملصادقة عليه. 2021ديسمبر  31في تقريـر مجلـس االدارة عـن السنـة املاليـة املنتهيـة  مناقشة البند االول:

 2021ديسمبر  31لسنة املالية املنتهية في عن اتقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق  تالوة كل من :البند الثاني

 واملصادقة عليه.

القطامي والعيبان وشركاهم -جرانت ثورنتون ة السادالخارجي تقريـر مراقب حسابـات الشركة  مناقشة :الثالثالبند 

 واملصادقة عليه. 2021ديسمبر  31عن السنة املالية املنتهية في 

أو وقعت بشأنها الجهات الرقابية التي رصدتها )مالية أو غير مالية(  استعراض أية مخالفات أو جزاءات :رابعالالبند 

 ن وجدت(.إ) 2021ديسمبر 31في  املالية املنتهيةعلى الشركة عن السنة ت اجزاء

 2021ديسمبر  31مناقشـة البيـانـات املاليــة وحسـاب األربــاح والخسائـــر عن السنــة املاليـة املنتهيـــة فـــي  :خامسالالبند 

 .واملصادقة عليها

 ديسمبر 31املنتهية في مع أطراف ذات صلة خالل السنة املالية  تمت التي التعامالت تقرير استعراض :سادسالالبند 

معامالت مع أطراف ذات صلة خالل السنة  وتفويض مجلس االدارة في إجراء ،عليها واملوافقة 2021

 املالية املقبلة.

 .2021ديسمبر  31املوافقة على توصية مجلـس االدارة بعـدم توزيــع أربــاح عـن السنـة املاليـة املنتهيـة فـي  :بعالساالبند 

املوافقة على توصية مجلـس االدارة بعـدم توزيــع مكافــأة ألعضـاء مجلــس االدارة عـن السنة املالية  :ثامنالالبند 

 .2021ديسمبر  31املنتهية في 

 ملواد  سهم الشركةأ% من عدد 10تفويض مجلس اإلدارة بشراء أو بيع بما ال يتجاوز  :التاسعالبند 
ً
وذلك وفقا

 والئحته التنفيذية وتعديالتـهما. 2010لسنة  7القانون رقم 

بتصرفاتهم املالية والقانونية  قما يتعلإخالء طرف السادة أعضاء مجلس االدارة وإبـراء ذمتهم عن كل  البند العاشر:

 .2021ديسمبر  31عن السنة املالية املنتهية في 

 ،2022ديسمبر  31 إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة املالية املنتهية في تعيين أو البند الحادي عشر:

ن يكون مراقب الحسابات من ضمن املسجلين أ علىوتفويض مجلس االدارة في تحديد أتعابه 

 تغيير االلزامي ملراقباملطلوبة للدة املمع مراعاة  في السجل الخاص لدي هيئة اسواق املال

 الشركة. حسابات

 
 
 

 م البحرـــالل جاســــط

 رئيس مجلس االدارة
 



االحاطة باالخطار

السادة  /  شركه ايفا للفنادق والمنتجعات   ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

باإلشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت االحاطة بالموعد
في  / 2022/05/25

و تفضلو بقبول خالص التحية

مستند الكتروني اليحتاج الى ختم أو توقيع
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