
Distinguished Shareholders,
The Board of Directors of Qatar National Cement Company (Q.P.S.C) is pleased to invite the distinguished 
shareholders to attend the Company’s Ordinary General Assembly and Extra Ordinary Meetings, which will be 
held on Sunday 19 February 2023, at 4:30 PM, at Boutique Hotel (the Torch) in Doha, as follows:

Ordinary General Assembly Agenda:
1. Hearing the Board of Directors’ report on the Company’s activities, financial position for Financial Year ending 

on 31st December 2022 and its business plans for Year 2022.
2. Hearing and approval the External Auditor’s Report on the Company’s Financial Statements for Year ending 

on 31st December 2022.
3. Discussing and approval the Company’s Financial Statements for Financial Year ending on 31st December 2022.
4. Approval the Board of Directors’ proposal to distribute to the shareholders cash dividends of 30 % of the 

share capital, representing Dirham 30 per share.
5. Discussing and approval Corporate Governance Report for year 2022.
6. Discharge the members of the Board of Directors from responsibility for Financial Year ending on 31st 

December 2022.
7. Electing of four Members of the Board of Directors representing the Private Sector and the Independents for 

the Board’ duration from 2023- 2025.
8. Appointing an External Auditor for Financial Year 2023 and fixing the Auditor’s fees.

Extra Ordinary Assembly Agenda:
1. Approving the proposal of amendments of the Company’s Articles of Association, with increasing the Non-

Qatari eligibility to owner the shares of the Company’s capital, from a ratio of 49% to 100% of the Company’s 
capital, in accordance with the applicable Law regulating the Non-Qatari’s Investment in the economic activity.

2. Delegating the Chairman of Board to take the required actions before the related authorities, for approval, 
authentication and promulgating the amended Articles of Association.

      Salem Bin Butti Al-Naimi
      Chairman of the Board

Notes:
• In event a quorum is not achieved, the Second Meeting will be held on Sunday 26 February 2023, at 4:300 PM, at Boutique Hotel in Doha.
• At registration, shareholders are requested to present their invitation letters and proxies at least an hour before the start of the scheduled meeting to 

enable registration of attendees and the numbers of shares held by each attending shareholder.
• Only Company shareholders (except the Board of Directors) can be nominated as representatives through proxies.
• The total number of shares possessed by the representative cannot exceed 5% of the Company shares.
• Representatives of companies are requested to present an authorization letter appointing them as representatives of the companies in the Assembly Meeting.
• For inquiries contact the Secretary of the Board on Mobile: +97455896296.
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شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت )ش.م.ع.ق.(
) شركة مساهمة عامة قطرية(

لل�شركة،  العادية  العامة  اجلمعية  اجتماع  حل�شور  الكرام،  امل�شاهمني   / ال�شادة  بدعوة  الإدارة  جمل�س  يت�شرف 
19فرباير2023م،  املوافق  الأحد  م�شاء   والن�شف  الرابعة  ال�شاعة  متام  يف  تعاىل  اهلل  مب�شيئة  يعقد  �شوف  الذي 
علة( يف الدوحة، واأي�شًا اجتماع اجلمعية العامة غري العادية الذي �شوف يعقد عقب  علة )قاعة ال�شُ بفندق ال�شُ

انتهاء اجتماع اجلمعية العامة العادية. 
الرابعة والن�شف م�شاء   ال�شاعة  الثاين للجمعية يف  القانوين، �شيعقد الجتماع  الن�شاب  ويف حالة عدم اكتمال 

الأحد املوافق 26 فرباير 2023م، بفندق ال�شعلة )قاعة �شابري(. 
وذلك للنظر يف جدويل اأعمال الجتماعني، كما يلي:

1- �شماع تقرير جمل�س الإدارة عن ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل للعام املايل املنتهي يف 2022/12/31م، وخطط 
املجل�س امل�شتقبلية لعام 2023م.

2- �شماع تقرير مدققي احل�شابات عن البيانات املالية لل�شركة للعام املنتهي يف 2022/12/31م، والت�شديق عليه.
3- مناق�شة امليزانية وح�شاب الأرباح واخل�شائر للعام املايل املنتهي يف 2022/12/31م، وامل�شادقة عليهما.

4- املوافقة على توزيع ن�شبة 30 % من راأ�س املال اأرباحًا نقديًة على امل�شاهمني عن عام 2022م، بواقع 30 درهمًا  لكل 
�شهم �شحيح. 

5- مناق�شة تقرير احلوكمة لعام 2022م، واعتماده.
6- اإبراء ذمة اأع�شاء جمل�س الإدارة عن العام املايل املنتهي يف 2022/12/31م، واملوافقة على مكافاآتهم.

7-  انتخاب اأع�شاء جمل�س الإدارة الأربعة الذين تنتخبهم اجلمعية العامة للم�شاهمني لدورة املجل�س 2023- 2025م.
8- تعيني مدققي احل�شابات للعام املايل 2023م، وحتديد اأتعابهم.

1- املوافقة على تعديل الفقرة الثانية من املادة )9( من النظام الأ�شا�شي، لزيادة ن�شبة متلك غري القطريني يف راأ�س 
يقرتح  وبذلك  ال�شركة.  اأ�شهم  على  للتداول  وت�شجيعًا  املُعلنة،  الدولة  بتوجهات  التزامًا   ،%100 اإىل  ال�شركة  مال 

تعديل الفقرة الثانية من املادة املذكورة، كما يلي:
» يجوز للم�شتثمرين غري القطريني متلك ن�شبة 100% من راأ�س مال ال�شركة، وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بتنظيم 

ا�شتثمار راأ�س املال غري القطري يف الن�شاط القت�شادي.«
التعديل  على  للموافقة  الدولة  يف  املخت�شة  اجلهات  مبخاطبة  الإدارة،  جمل�س  رئي�س  ال�شيد/  �شعادة  تفوي�س   -2
املقرتح، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الالزمة لعتماده، وتوثيق النظام الأ�شا�شي املعّدل ون�شره يف اجلريدة الر�شمية.

�شامل بن بطي النعيميواهلل ويل التوفيق،،،
رئي�س جمل�س الإدارة

دعـــوة حل�شور اجتماعي اجلمعية العامة العادية وغري العادية

اأوًل: جدول اأعمال اجلمعية العامة العادية :-

ثانيًا : جدول اأعمال اجلمعية العامة غري العادية :-

الإلكرتوين ال�شركة  موقع  مراجعة  ميكن  اأخرى  تفا�شيل  اأي  على  • لالطالع 
)https://qatarcement.com( 

 اأو ال�شتف�شار من اأمني �شر جمل�س الإدارة على رقم اجلوال:55896296

تذكري

مـــالحظــــات:
1ـ يعترب الإعالن املن�شور على موقع بور�شة قطر الإلكرتوين، وموقع ال�شركة الإلكرتوين، واأي�شًا ال�شحف املحلية، دعوة ر�شمية جلميع امل�شاهمني، وفقًا 

لأحكام املادة )126( من قانون ال�شركات التجارية.
اأع�شاء جمل�س الإدارة حل�شور الجتماعني والت�شويت، وذلك مبوجب توكيل خا�س  امل�شاهمني الآخرين ماعدا  اأن يوكل غريه من  2- يجوز لكل م�شاهم 

مكتوب، ول يجوز اأن يزيد عدد الأ�شهم التي يحوزها الوكيل بهذه ال�شفة على 5% من اأ�شهم ال�شركة البالغة=/ 940ر528ر653 �شهمًا.
3- ميكن احل�شول من مقر ال�شركة على ن�شخة من الدعوة لالجتماعني، وق�شيمة التوكيل، وكذلك امليزانية وح�شاب الأرباح واخل�شائر، وتقرير جمل�س 

الإدارة وتقرير مدققي احل�شابات، عن العام املايل املنتهي يف 2022/12/31م.
4- ميكن للم�شاهمني الطالع اخلا�س على ك�شف تف�شيلي يو�شح مبالغ املكافاآت والأجور واملخ�ش�شات التي تقا�شاها رئي�س واأع�شاء املجل�س يف عام 2022م، 
واأي�شًا املبالغ التي اأنفقت يف الدعاية والتربعات، والتعامالت وال�شفقات التي يكون لأي من رئي�س واأع�شاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية العليا 
م�شلحة تتعار�س مع م�شلحة ال�شركة وتتطلب الإف�شاح عنها اأو موافقة م�شبقة من اجلمعية العامة للم�شاهمني، وكذلك البدلت التي ت�شرف لأي من 
اأع�شاء الإدارة التنفيذية العليا يف ال�شركة، وذلك قبل انعقاد اجلمعية باأ�شبوع، مبكتب اأمني �شر جمل�س الإدارة،  مبقر ال�شركة يف الدوحة، اأثناء �شاعات 

العمل )من ال�شاعة 7 �شباحًا - 2 بعد الظهر(. 
5- يرجى من ال�شادة امل�شاهمني الت�شجيل للح�شور ملكان الجتماع- فندق ال�شعلة، قبل املوعد املحدد ب�شاعة لت�شهيل اإكمال الإجراءات. وعلى امل�شاهمني 

تقدمي بطاقاتهم ال�شخ�شية والتوكيالت - اإن وجدت عند الت�شجيل.


