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 شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت
 ( قطريةعامة  شركة مساهمة  ) 

 
 

 دعـــوة

 
 

 غير العاديةالجمعية العامة  جتماعالحضور 
 

المساهمين الكرام، لحضور / يتشرف مجلس اإلدارة بدعوة السادة 
العادية للشركة، الذي سوف يعقد غير لجمعية العامة ل الثاني جتماعالا

 األربعاء  مساء والنصف خامسةالفي تمام الساعة بمشيئة هللا تعالي 
مقر الشركة في ، من عن طريق تطبيق زووم ،م2222مارس 2الموافق 
 .الدوحة

 :تاليلعمال ااأل للنظر في جدولوذلك 
 

- :العادية غير جدول أعمال الجمعية العامة 
 

وفقاً علي التعديالت الواردة في النظام األساسي، الموافقة  -1
م، بتعديل بعض أحكام 2221لسنة ( 8)القانون رقم ألحكام 

م، كما بين 2212لسنة ( 11)قانون الشركات التجارية رقم 
 .ذلك مشروع التعديل المرفق

 
 

تخاذ جميع اب ،رئيس مجلس اإلدارة/ تفويض سعادة السيد- 2
العتماد وتوثيق  ،السلطات المختصة لدياإلجراءات الالزمة 

 .لعد  الم النظام األساسيونشر التعديل المذكور في 
 
 

 وهللا ولي التوفيق،،
 
 

 سالم بن بطي النعيمي            
 اإلدارة  لس رئيس مج                 
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 :مالحظات

 

 موقع بورصة قطر اإللكتروني، وموقع علي  يعتبر اإلعالن المنشور
ً الصحف المحلية، الشركة االلكتروني،  دعوة رسمية لجميع وأيضا

ً ألحكام المادة  من قانون الشركات ( 621)المساهمين، وفقا
وسوف يتم إرسال الرابط اإللكتروني على زووم إلي . التجارية

 .المساهمين، بعد التسجيل للحضور مباشرة/ السادة
 

  يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره من المساهمين اآلخرين ماعدا
والتصويت، وذلك  ينجتماعأعضاء مجلس اإلدارة لحضور اال

وال يجوز أن يزيد عدد األسهم التي خاص مكتوب، بموجب توكيل 
 =/من أسهم الشركة البالغة% 5يحوزها الوكيل بهذه الصفة على 

 .سهم 156ر525ر049
 

 من الدعوة لالجتماع،  يمكن الحصول من مقر الشركة على نسخة
 . وقسيمة التوكيل

 

 سجيل للحضور بمقر الشركة، قبل يرجي من السادة المساهمين الت
وعلى المساهمين . الموعد المحدد بساعة لتسهيل إكمال اإلجراءات

. إن وجدت عند التسجيل -تقديم بطاقاتهم الشخصية والتوكيالت 
ازية لمكافحة انتشار وباء وذلك مع االلتزام بجميع التدابير االحتر

 .كورونا
 
 
موقع الشركة اإللكتروني  عةمراجتفاصيل أخرى يمكن  لإلطالع على أي *
(www.qatarcement.com ) علي أو االستفسار من أمين سر مجلس اإلدارة

، بريد 22658558:رقم الجوال
 mohd.ibrahim@qatarcement.com:إلكتروني
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