
عزيزي المساهم،
يسر مجلس إدارة مجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق. )»المجمع«( دعوة مساهمي المجمع )»المساهمين«( لحضور 
اجتماع الجمعية العامة العادية والمزمع عقده افتراضيًا باستخدام منصة تطبيق »زوم« يوم األربعاء الموافق 7 
سبتمبر 2022م في تمام الساعة السادسة والنصف مساًء بتوقيت الدوحة، عقب إكمال عملية التسجيل وذلك 
للنظر في ومناقشة والموافقة على البنود الواردة في جدول االجتماع. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، سيتم 
تأجيل االجتماع و سيعقد اجتماٌع آخٌر عن طريق نفس الوسائل االلكترونية يوم األربعاء الموافق 14 سبتمبر 2022م 

في تمام الساعة السادسة والنصف مساًء بتوقيت الدوحة.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية: 

تنبيـــــه :

1-  سماع كلمة سعادة رئيس مجلس اإلدارة.
2- سماع تقرير مجلس اإلدارة حول إعالن أرباح نقدية مرحلية والتصديق عليه.

للسهم  قطري  ريال   3,15 بمعدل  مرحلية  نقدية  أرباح  توزيع  بشأن  اإلدارة  مجلس  مقترحات  في  النظر   -3
الواحد تمثل نسبة315 % من القيمة االسمية للسهم والتصديق عليها.

4-  تفويض السيد/ خالد أحمد المناعي بكافة السلطات التخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ قرارات الجمعية لدى 
كل الجهات والسلطات الرسمية في دولة قطر.

لكافة  قانوني  إعالن  بمثابة  الدعوة  هذه  تعتبر  وتعديالته،  2015م  لسنة   11 رقم  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  طبقًا   -1
المساهمين دون الحاجة إلرسال دعوات خاصة بالبريد.

2- ينحصر الحق في الحضور والتصويت فقط على المساهمين المسجلين في سجل المساهمين لدى بورصة قطر/شركة 
قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية الصادر في إغالق التداول في تاريخ الجمعية العامة.

يحوزها  التي  األسهم  عدد  يزيد  أن  يجوز  وال  اإلدارة.  مجلس  ألعضاء  أو  المجمع  مساهمي  لغير  تفويض  منح  يجوز  ال   -3
الوكيل عن 5% من إجمالي رأسمال المجمع. يمثل األشخاص فاقدي/ناقصي األهلية )بما في ذلك القّصر والموصى عليهم(  

النائبون عنهم قانونًا.
4- في حالة عدم اكتمال النصاب الجتماع الجمعية العامة تظل التفويضات الصادرة لحضور االجتماع األول سارية المفعول 
ونافذة ألي اجتماع الحق ما لم يتم الغاؤها صراحًة من قبل المساهم المعني عن طريق إشعار صادر ألمين سر الشركة 

التابع للمجمع قبل يومين على األقل من تاريخ االجتماع. 
5-  يجوز للمساهمين األفراد تفويض مساهم آخر للمشاركة في االجتماع شريطة أن يكون التفويض ثابتًا بالكتابة وصادر 
خصيصًا لغرض المشاركة في االجتماع. واليجوز تفويض أحد أعضاء مجلس اإلدارة لهذا الغرض  وال يجوز أن يزيد عدد 

األسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من إجمالي رأسمال المجمع. 

المستندات والبيانات المطلوبة للتسجيل: 
بالنسبة لألشخاص الطبيعيين: 

- صورة من مستند اثبات الهوية ساري المفعول )بطاقة شخصية أو جواز سفر(.
- نموذج تفويض موقع من المساهم في حالة رغبة المساهم في تفويض مساهم آخر لحضور االجتماع )يرجى الرجوع لموقع 

المجمع على االنترنت للحصول على صورة من نموذج التفويض(.
- رقم الهاتف المحمول.

- رقم المساهم.
- أية مستندات داعمة أخرى يعتبرها المساهم الزمة للتقديم إذا كان ذلك منطبقًا )شهادات الميراث، وكالة وخالفه(.

بالنسبة للجهات االعتبارية: 
بالختم  الجهة االعتبارية وممهور  بالنيابة عن الشركة/  بالتوقيع  المفوضين  أو نموذج تفويض موقع من قبل أحد  - خطاب 

الرسمي للشركة/الجهة االعتبارية )يرجى الرجوع لموقع المجمع على االنترنت للحصول على صورة من نموذج التفويض(.
- نسخة من السجل التجاري وبطاقة قيد المنشأة ساريي المفعول و الخاصين بالشركة/ الجهة  االعتبارية.

- صورة من مستند اثبات الهوية ساري المفعول )بطاقة شخصية أو جواز سفر( لممثل الشركة/الجهة االعتبارية.
- رقم الهاتف المحمول لممثل الشركة/الجهة االعتبارية.

- رقم المساهم.
- أية مستندات داعمة أخرى يعتبرها المساهم الزمة للتقديم إذا كان ذلك منطبقًا )شهادات الميراث، وكالة وخالفه(.

عملية التسجيل: 
التالي:   االلكتروني  البريد  لعنوان  اإللكتروني  بالبريد  رسالة  ــال  ارس المساهمين  على  يتعين  االجتماع،  في  للمشاركة 

alphaqatar2020@gmail.com مع صور من مستندات الهوية كما هي مذكورة آنفًا. 
وعند التسجيل، سيتم ارسال رابط المشاركة افتراضيًا في االجتماع إلى المساهم لذي تم استالم تفاصيل االتصال الخاصة بهم.

تبدأ عملية التسجيل في تمام الساعة الخامسة مساًء بتوقيت الدوحة في تاريخ عقد االجتماع.
تم نشر هذه الدعوة مع جدول أعمال االجتماع على موقع المجمع على االنترنت www.mannai.com  لكريم إطالعكم.

حمد بن عبد اهلل بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة

14 أغسطس 2022


