
دعـــوة

مجموعة مقدام القابضة
MEKDAM HOLDING GROUP

 إلى انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسر أعضاء مجلس إدارة مجموعة مقدام القابضة ش.م.ع.ق، دعوتكم لحضور 
4:30 مساء من يوم ا�حد  اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والمزمع عقدهما الساعة 

E1 الطابق الثاني الواقع في 2٧-0٣-2022 في مقر الشركة الكائن في مدينة الوعب مبنى 

www.mekdamholding.com الوعب مدينة 

ال يجوز أن يزيد عدد ا�سهم التي 
يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 

(٥٪) من أسهم رأس مال الشركة.

يمكن االطالع على مسودة التعديالت 
من خالل الموقع االكتروني للشركة  

االستماع والمصادقة على تقریر مجلس اإلدارة عن نشاط الّشركة ومركزھا المالّي خالل الّسنة المالّیة المنتھیة في ۳۱-۱۲-۲۰۲۱ والخطط  .۱
  المستقبلیة.

االستماع إلى تقریر المدّققین الخارجّیین عن الّسنة المالّیة المنتھیة في ۳۱-۱۲-۲۰۲۱ والمصادقة علیھ.  .۲
االستماع والمصادقة على البیانات المالّیة المدّققة للّسنة المالیة المنتھیة في ۲۰۲۱-۱۲-۳۱.  .۳
الموافقة على توصیة مجلس اإلدارة لتوزیعات األرباح المقترحة بنسبة ۷٥٪، كما ھو موضح:  .٤

توزیعات أرباح نقدیة: ۰٫۳٥ لایر قطري  .٥
األسھم المجانیة: ۰٫٤۰ سھم  .٦

الّنظر في إبراء ذّمة أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء ذّمتھم من أّي مسؤولّیة والموافقة على مكافآتھم عن الّسنة المالیة المنتھیة في  .۷
 .۲۰۲۱-۱۲-۳۱  

مناقشة واعتماد تقریر حوكمة الّشركة  .۸
إنتخاب عضو في مجلس اإلدارة لمّدة ثالث سنوات.  .۹

تعیین / إعادة تعیین المدّققین الخارجیّین للّسنة المالّیة ۲۰۲۲ وتحدید أتعابھم.  .۱۰

جدول أعمال اجتماع الجمعّیة العاّمة العادّیة:

جدول أعمال اجتماع الجمعّیة العاّمة غیر العادّیة

مناقشة واعتماد تعدیالت الّنظام األساسّي للّشركة وفقاً لمقترح مجلس اإلدارة بزیادة رأس مال الشركة بمبلغ ۲۰٫۰ ملیون لایر لیصبح ۷۰٫۰  .۱
  ملیون لایر بدالً من ٥۰٫۰ ملیون لایر باتخاذ اإلجراءات التالیة:-

تحویل مبلغ ۲,۸٥٥,٥۷۹ لایر قطري من االحتیاطي القانوني الى راس المال.  أ ) 
تحویل مبلغ ۱۷,۱٤٤,٤۲۱ لایر قطري من األرباح المدورة الى راس المال.  ب ) 

تخصیص كسور األسھم الناجمة عن عملیة التوزیع باسم مجموعة مقدام القابضة، على ان یتم بیعھا الحقاً والتبرع بقیمتھا الى إحدى الجھات  ت ) 
الخیریة.     

السماح للشركة باالقتراض دون فوائد من كبار المساھمین.    .۲
تفویض رئیس مجلس اإلدارة الشیخ محمد بن نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني بالّتوقیع على الّنظام األساسّي المعدل والقیام باي تعدیالت   .۳
على النظام األساسي قد یراه ضروریاً في ھذا الصدد ولرئیس مجلس اإلدارة الحضور امام إدارة التوثیق في وزارة العدل كما القیام بكافة اإلجراءات 

والتوقیع على كافة المستندات او الطلبات من اجل الحصول على كافة الموافقات الالزمة من إدارة شؤون الشركات لدى وزارة التجارة والصناعة 
وھیئة قطر لألسواق المالیة واي إدارة او وزارة اخرى ، كما لرئیس مجلس اإلدارة الحق بتفویض أشخاص اخرین باّتخاذ الخطوات الالزمة الستكمال 

المصادقة على الّنظام األساسّي المعدل وتسجیلھ لدى الجھات المختصة. 


