
Al Meera Consumer Goods Company (Q.S.C.)
Invitation to attend Ordinary General Assembly

Meeting on Tuesday, 14 March 2017

HE Sheikh Thani Bin Thamer Bin Mohamed Al-Thani
Chairman of the Board of Directors

Dear Shareholders,

The Board of Directors has the pleasure to invite you to attend the Ordinary General 
Assembly Meeting of Al Meera Consumer Goods Company (Q.S.C.), which will be 
held at 5:00 pm on Tuesday, 14 March 2017, at La Cigale Hotel . If there is no quorum, 
the alternate date will be Sunday, 19 March 2017, at the same time and place.

Agenda for the Ordinary Meeting:

1. Chairman’s Message.

2. Hearing and approving the Board’s Report for the year ended 31 December 2016 and 
discussing and approving the Company’s future business plans. 

3. Hearing and approving the External Auditor’s Report for the year ended                              
31 December 2016.

4. Discussing and approving the Company’s �nancial statements for the year ended                  
31 December 2016.

5. Discussing and approving the Board of Directors’ recommendations for the                   
distribution of cash dividends of QR (9) per share which is equivalent to 90% of the 
nominal share value for the year 2016. 

6. Adopting the Corporate Governance Report.

7. Discharging the Board members from liabilities and determining their remuneration 
for the year ended 31 December 2016. 

8. Appointing external auditors for the year 2017 and determining their fee. 



شركة الميرة للمواد االستهالكية (ش.م.ق)
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

تاريخ االنعقاد ١٤ مارس ٢٠١٧

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي 
سيعقد بمشيئة الله تعالى عند الساعة الخامسة من مساء يوم الثالثاء الموافق ١٤ مارس ٢٠١٧ ،بفندق 
السيجال. وفي حال عدم اكتمال النصاب، سوف يعقد االجتماع الثاني يوم االحد الموافق ١٩ مارس ٢٠١٧ 

بذات المكان وفي نفس الوقت، لمناقشة جدول األعمال التالي: 

حضرات السادة المساهمين الكرام،

كلمة سعادة رئيس مجلس اإلدارة.

 سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
م، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليه.

سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م والتصديق 
عليه.

مناقشة الميزانية السنوية للشركة وحساب األرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م، 
والتصديق عليهما.

النظر في مقترحات مجلس اإلدارة بشأن توزيع األرباح وإقرارها، واعتماد توزيع أرباح نقدية بنسبة (٩٠٪) من 
القيمة االسمية للسهم أي ما يعادل (٩) ريال لكل سهم.

مناقشة والمصادقة على تقرير الحوكمة السادس. 

النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م  
وتحديد مكافآتهم. 

تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠١٧ م وتحديد أتعابه.

وهللا ولي التوفيق،،

سعادة الشيخ/ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة


