
 

 ق(.ع.م.) ش منتـشركة قطر الوطنية لصناعة اإلس

QATAR NATIONAL CEMENT CO. (Q.P.S.C) 

 

REMINDER FOR INVITATION TO ATTEND  

EXTRA ORDINARY THE SECOND 

MEETINGS 

 

26 FEBRUARY 2023 

 

 

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 Extra Ordinary 
Meeting, which will be held on Sunday 26 February 2023, at 4:30 PM, at Boutique Hotel (the Torch)  in Doha, as follows:   
 

 
 

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. 

 
 

        Khalid Bin Khalifa bin Jassim Al Thani 
                        Chairman of the Board 
 

Notes: 
 

• 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 
 (  قطريةعامة  شركة مساهمة  ) 

 

 تذكير

 
 غير العادية الجمعية العامة    جتماع ا لحضور  

 
لحضور   الكرام،  ن  المساهمير  / السادة  بدعوة  اإلدارة  ف مجلس  يتشر

العامة  ا اجتماع   ي   العادية غير  لجمعية 
الثانن موعده  ي 

يعقد  و ،  فن الذي سوف 
ي   للا   ة ئ ي بمش

اير   26ق  المواف   حد ال   مساء  والنصف    رابعة ل ا   عة السا   فن   فير
ي الدوحة    بفندق الشعلة ،  م 2023

( اس )قاعة  فن    . بير
ي جدول وذلك 

: كما  ،  جتماع ل أعمال ا   للنظر فن  يلي
 
من  تعديل  علي  الموافقة   -1 الثانية  )الفقرة  نظام لامن    (9المادة 

  ، ي رأس مال الشر لك غير القمتلزيادت نسبة  الساسي
ن فن   كة طريير

ن ال  %،100إلي   الم  ي  الدولة   بتوجهات 
ً
 يعجتشو علنة،  اما

ً
لتداول  ل  ا

كةلي ع ح تعديل اوبذ  .  أسهم الشر من المادة   الثانية  لفقرةلك يقي 
:   المذكورة،  كما يلي

ن تملك نسبة  يجوز للمستثمرين غير   "  % من رأس100 القطريير
ال  لحكام 

ً
كة، وفقا الشر استثمار رأس  اص  الخنون  اقمال  بتنظيم 

ي النشاط القتصاديالقطري  المال غير 
 ."فن

 
مخاطبة الجهات  ب  ،تفويض سعادة السيد/ رئيس مجلس اإلدارة -2

الدول  صةتالمخ ي 
التعدي  ةفن علي  الللموافقة  ثم  ومن  تخاذ ، 

ل  الالزمة  ال  وتوثيق  ه،عتماداإلجراءات  الساسي  ل معالنظام 
ّ
 د

ي الجريدة ا هونشر 
 . ةلرسميفن

 
  ولي التوفيق،، وللا 

 
 

 خالد بن خليفة بن جاسم آل ثاني                          
     اإلدارة  لس رئيس مج           
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 :مالحظات
 

المنشور • اإلعالن  وموقع  علي   يعتير   ، ي
ونن اإللكي  قطر  بورصة  موقع 

اإل كة  ،  الشر ي
ونن المحلية،لكي  الصحف   

ً
لجميع   وأيضا رسمية  دعوة 

، و  ن  لحكام المادة )المساهمير
ً
 . اريةكات التج( من قانون الشر 126فقا

 

ماعدا  • اآلخرين  ن  المساهمير من  ه  غير يوكل  أن  مساهم  لكل  يجوز 
خاص ، وذلك بموجب توكيل جتماعأعضاء مجلس اإلدارة لحضور ال 

الوكمكتوب،   يحوزها  ي 
الت  السهم  عدد  يزيد  أن  يجوز  بهذه ول  يل 

كة البالغة% من أسهم ا5الصفة عل   سهم.  653ر528ر940 =/ لشر
 

السادة   • من  ي  ن يرجر للحضور  المساهمير التسجيل  الجتماع    لمكان 
الشعلةب لتسهيل سابير   قاعة   -فندق  بساعة  المحدد  الموعد  قبل   ،

و  اإلجراءات.  الشخصية إكمال  بطاقاتهم  تقديم  ن  المساهمير عل 
 . إن وجدت عند التسجيل -والتوكيالت 

 
 
 
يمك  لإلطالع عل أي   *  ي    مراجعة ن  تفاصيل أخرى 

ونن اإللكي  كة  الشر موقع 
 (https://qatarcement.com مج رس  ن  أمير من  الستفسار  أو  لس  ( 

 55896296علي رقم الجوال: اإلدارة  
 
 
 
 

 

 


