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

تاريخ االنعقاد ١٣ مارس ٢٠٢٢
يتشــرف مجلــس إدارة الشــركة بدعــوة الســادة المســاهمين الكــرام إلجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة الــذي ســيعقد بمشــيئة هللا تعالــى 
ــال  ــدم اكتم ــال ع ــي ح ــتن ، وف ــدق ويس ــارس ٢٠٢٢ ، بفن ــق ١٣ م ــد المواف ــوم األح ــاء ي ــن مس ــف م ــة والنص ــاعة  السادس ــد الس عن
النصــاب، ســوف يعقــد االجتمــاع الثانــي يــوم األحــد الموافــق  ٢٠ مــارس ٢٠٢٢ بــذات المــكان وفــي نفــس الوقــت،  لمناقشــة جــدول 

األعمال التالي:
كلمة سعادة رئيس مجلس اإلدارة.

ســماع تقريــر مجلــس اإلدارة عــن نشــاط الشــركة مركزهــا المالــي للســنة الماليــة المنتهيــة فــي ٢٠٢١/١٢/٣١م، والخطــة 
المستقبلية للشركة والتصديق عليه.

سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م والتصديق عليه.
مناقشة الميزانية السنوية للشركة وحساب األرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م، والتصديق عليهما.

النظــر فــي مقترحــات مجلــس اإلدارة بشــأن توزيــع األربــاح وإقرارهــا، واعتمــاد توزيــع أربــاح نقديــة بنســبة (٩٠ ٪) مــن القيمــة االســمية 
للسهم أي ما يعادل ٠٫٩٠ ريال لكل سهم.

مناقشة والمصادقة على تقرير الحوكمة الثاني عشر.
النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م  وتحديد مكافآتهم. 

تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٢ م وتحديد أتعابه.
انتخاب أعضاء مجلس اإلدراة من جانب القطاع الخاص (خمسة أعضاء) لمدة ثالث سنوات.
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يُرجى من المساهمين الكرام التكرم بالحضور إلى مكان االجتماع قبل الموعد المحدد بساعتين إلتمام إجراءات التسجيـل.
يُرجى - في حال تعذر حضوركم - توكيـل أحد المساهمين بموجب قسيمة التوكيل المرفقة مع الدعوة.

يُمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.
يجب أن يصدر التوكيل إلى مساهم في الشركة من غير أعضاء مجلس اإلدارة.

ال يجوز أن يزيد عدد األسهم التي يحملها الوكيل بهذه الصفة على ٥٪ من رأس مال الشركة (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم).
على ممثلي الشركات إحضار كتاب يفيد تفويضهم حضور االجتماع وتمثيل تلك الشركات.

www.almeera.com.qa يمكن تحميل قسيمة التوكيل من الموقع االلكتروني للشركة

أنا الموقع أدناه،
المساهم في شركة ا لميرة للمواد اإلستهالكية ش.م.ع.ق، قد وكلت السيد/السيدة

                                                                                                                                                            للحضــور بالنيابــة عنــي وتمثيلــي والتصويــت 
عنــي فــي إجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة والمقــرر إنعقادهــا فــي تمــام السادســة والنصــف مــن مســاء يــوم األحــد الموافــق ١٣ 

مارس ٢٠٢٢، بفندق ويستن  وفي أي اجتماع الحق في حال عدم اكتمال النصاب القانوني.
                                                                                                                                       

قسيمة التوكيل

رقم المساهم:                                                                                              عدد األسهم:
حرر في:        /         / ٢٠٢٢

                                التوقيع:

مالحظات:
يرجى إرفاق نسخة من البطاقة الشخصية.

يجوز فقط للمساهم أن يفوض أي مساهم اخر في الشركة
في حالة كون الموكل شركة/ مؤسسة يرجى مراعاة ختم هذا التوكيل بختم الشركة.

ال يجــوز تعييــن أي وكيــل، فــي حــال أدى هــذا التعييــن، بتمثيــل الوكيــل بهــذه الصفــة ألكثــر مــن خمســة بالمائــة (٥ ٪) مــن رأس المــال 
المكتتب به.


