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 م.ع(ش.)دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة المستثمرين القطريين 

،  9201 فبراير 20 ربعاءيوم األ بمشيئة هللا إنعقادهالجمعية العامة العادية المقرر بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع  (م.عش.) مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين يتشرف

 .بذات المكان مساء   6:30، الساعة  2018 فبراير  27 الموافق األربعاء يوم الثاني االجتماع عقد سيتم لإلنعقاد القانوني النصاب اكتمال عدم حالة وفي، بفندق الفورسيزونزبقاعة الديبل  مساء   6:30الساعة 

 وعدد االسهم التي يملكها كل منهم.  لتسجيل الحضور ساعةقبل الموعد المحدد ب قاعة االجتماعل الحضورالمساهمين  السادة وبناء عليه ، يرجى من

 :جدول األعمال

  م.2019لعام  عمل الشركةوخطة  ، م2018ديسمبر  31السنة المنتهية في  خاللدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي تقرير مجلس اإل و رئيس مجلس اإلدارة سعادةكلمة سماع  .1
 المقدمة من مجلس اإلدارة. الختامية المالي والحسابات  ومركزهالشركة ا ميزانيةالحسابات الخارجي عن  قبتقرير مرا مناقشة .2
 م ، والتصديق عليهما .2018ديسمبر  31عن السنة المنتهية في  رباح والخسائرميزانية الشركة وبيان األمناقشة  .3
 للسهم الواحد.  قطريلاير  0.75بواقع ،  للسهممن القيمة االسمية  %7.5 نسبةاقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية ب مناقشة .4
 .2018مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام  .5
 ظام حوكمة الشركات. إعتماد سياسة و أسس منح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة و حوافز و مكافآت اإلدارة التنفيذية العليا و العاملين بالشركة وفقا  لمباديء ن .6
 . وتحديد مكافآتهم م ، 2018 ديسمبر 31أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  براء ذمةإالنظر في  .7
 المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم.عرض  .8

 عبدهللا بن ناصر المسند                                                                                                                                              
  رئيس مجلس االدارة                                                                                                                                                        

 :  تذكير** 

  من انعقاد الجمعية العامة  أسبوعالشركة تتيح ، قبل: 

I. وادي السيل ، الدوحة. منطقة -بنى الشركة ( من نظام حوكمة الشركات وذلك بم26( من قانون الشركات التجارية والمادة )122) كشفا  تفصيليا  يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 

II.  عبر الموقع اإللكتروني.وذلك  –السياسات واإلجراءات المنصوص عليها في نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية 

III.  عبر الموقع اإللكترونيوذلك  –في نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية م ، وفق المعايير المنصوص عليها  2018حوكمة الشركات للعام تقرير 
 

 ال يجوز ان يزيد عدد ، حوال في جميع االو ، عضوا في مجلس اإلدارةالوكيل ال يكون وا وخطية ،على ان يكون الوكيل مساهما  وان تكون الوكالة خاصة لحضور االجتماع نيابة عنه ،  التفويضكل مساهم الحق في ل

 .على ورق الشركةموقع ومختوم أن يقدم إذن خطي  من يمثله علىوفي حالة المساهم شخصا  معنويا   ، (سهم 6.216.339 )ما يعادلالشركة رأس مال من أسهم  (٪5) االسهم التى يحوزها الوكيل بهذه الصفة على

 

  قانون الشركات التجارية . بإصدار 2015لسنة  11فقا ألحكام القانون رقم والبريد بيعتبر هذا االعالن بمثابة دعوة قانونية لجميع المساهمين من دون الحاجة إلى إرسال دعوة 


