
 

 

 

  لشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبيةل العادية امة غيرالجمعية العإجتماع 

 ٢٠١٩ المنعقد في مايو

 

امة الجمعية الععقد إجتماع ٢٦/٠٥/٢٠١٩الموافق في  حداألوالنصف من يوم  تاسعةتم في تمام الساعة ال

العزيزية ال بوتيك للشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية وذلك في فندق  ثالثالعادية بموعدها الغير

و الموعد اإلحتياطي  ٢٠١٩إبريل  ٢٢الموافق  ثنينيوم األنظرا لعدم إكتمال النصاب في الموعد األساسي 

 ٢٠١٩إبريل  ٢4الموافق  ربعاءيوم األ

مراقبي الحسابات أن عدد األسهم الممثلة باإلجتماع  –إرنست أند يونغ من شركة  أحمد السيد  /أعلن السيد 

 .سهما2,442,511  عدد األسهم أصيل :  بلغت:

 سهما. (٠)عدد األسهم وكالء:                             

 .سهما ,5١١٢,44٢ :مجموع األسهم                           

 ٪ 21.15 نسبة األسهم الحاضرة                           

 

وبذلك اعتبر النصاب القانوني إلجتماع الجمعية العمومية العادية مكتمال وفقا لقانون الشركات التجارية 

 م وقد حضر اإلجتماع كل من:٢٠١٥( لسنة ١١الصادر بالقانون رقم )

 أوال:

 رئيس مجلس اإلدارة    حمد خميس الكبيسي               السيد/

 السيد/ طالل صباح العبد هللا                                     نائب رئيس مجلس اإلدارة

  عضو مجلس اإلدارة     صالح ماجد الخليفي/السيد

  عضو مجلس اإلدارة                                  محمد عبد السالم العماديالسيد/

 عضو مجلس اإلدارة                                    المنعم السيدالسيد / محمد عبد 

  عضو مجلس اإلدارة                                    السيد/عيسى خالد المسلماني  

 السيد/ خميس مبارك الكواري                                    عضو مجلس إدارة 

 

 

 الشركات(:التجارة و الصناعة )إدارة شؤون مندوب وزارة   ثانيا:

       خالد السليطيالسيد /  -١         

 .أحمد سيدالسيد / ويمثلها  إرنست أند يونغ شركةمراقبي الحسابات   ثالثا:

 

 

 

 

 

 



 

 

وتقديم التهنئة بالترحيب بالسادة الحاضرين حمد خميس الكبيسي في البداية قام رئيس مجلس اإلدارة السيد / 

مراقبي  –إرنست أند يونغ من شركة أحمد سيد ثم أعلن السيد / مناسبة حلول شهر رمضان المبارك ب

مجموع أسهم  من ٪٢١.١٥سهما أي بنسبة 2,442,511 الحسابات أن عدد األسهم الممثلة بالحضور هو 

بعد ذلك تم اإلنتقال إلى جدول  رأس المال وبذلك يكون النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية مكتمال.

 العادية كما يلي:غيرأعمال الجمعية العامة 

تعديل النظام األساسي للشركة ليتوافق ب وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس اإلدارة   أوالً:

 ١٦المنعقد بتاريخ  ٢٠١8مع قرارمجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية الصادر في إجتماعه الرابع لعام 

، بأن تكون القيمة اإلسمية للسهم )رياأل واحداً( كشرط إلدراج أسهم الشركات  في السوق  ٢٠١8ديسمبر 

 الرئيسية و السوق الثانية )الشركات الناشئة(

 

بتعديل النظام األساسي للشركة لرفع وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس اإلدارة   ثانياً:

  بما يتوافق مع توصية بورصة قطر %4٩الحد األقصى لتملك األجانب في رأسمال الشركة إلى 

توصية مجلس اإلدارة في إستمرار عمل الشركة على وافقت الجمعية العامة غير العادية على ثالثاً: 

شركة بناءا على الخطة اإلستراتيجبة لل الرغم من بلوغ خسائرها المتراكمة أكثر من نصف رأسمالها

 بإضافة أنشطة جديدة للشركة.

 ً رئيس مجلس اإلدارة أو من ينوب عنه بإجراء على تفويض غير العادية وافقت الجمعية العامة  : رابعا

التوقيع على النظام األساسي المعدل و إستكمال اإلجراءات القانونية مع الجهات وتعديالت النظام األساسي 

 الرسمية. 

 

 .مساءً  عاشرةالالساعة انتهى اإلجتماع في تمام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 حمد خميس الكبيسيالسيد / 

 رئيس مجلس اإلدارة

________________ 

 

 

 صالح ماجد الخليفيالسيد/             طالل صباح العبد هللاالسيد/

 عضو مجلس اإلدارة                     مجلس اإلدارةنائب رئيس   

________________           ___________________ 

  

 

 السيد/ محمد عبد السالم العمادي                           خميس مبارك الكواري/السيد

          عضو مجلس اإلدارة               عضو مجلس اإلدارة      

  ________________           ___________________  

 

 

 السيد/ عيسى خالد المسلماني    محمد عبد المنعم السيد                                    السيد/ 

 عضو مجلس اإلدارة                                                    عضو مجلس اإلدارة     

________________           ___________________  

 

 

 مراقبي الحسابات

 ونغ()إرنست أند ي

________________                                        


