
 

 

 

 
 وغير العادية  الجمعية العمومية العاديةإجتماع 

 2019 أبريلالمنعقد في لشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ل
 

عقد إجتماع الجمعية 24/04/2019الموافق  ربعاءاألمن يوم  مساء  والنصف  سادسةتم في تمام الساعة ال

بموعدها اإلحتياطي للشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية وذلك في فندق وغير العادية العمومية العادية 

 .22/04/2019الموافق فيثنين األنظرا لعدم إكتمال النصاب في الموعد األساسي يوم العزيزية ال بوتيك 

 مراقبي الحسابات أن عدد األسهم الممثلة باإلجتماع بلغت: – ت أند يونغإرنسمن شركة  أحمد سيد أعلن السيد / 

 

 سهما.2٬445٬512عدد األسهم أصيل :                             

 سهما. 0عدد األسهم وكالء:                              

 .سهما12٬٥44٥٬2مجموع األسهم   :                             

 ٪ .1721نسبة األسهم الحاضرة:                             

 

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

إجتماع الجمعية العامة غير العادية إلى الموعد الثالث لعدم إكتمال و تم تأجيل م 2015( لسنة 11بالقانون رقم )

 وقد حضر اإلجتماع كل من:، النصاب 

 أوال:

 رئيس مجلس اإلدارة    حمد خميس الكبيسي               السيد/

 اإلدارة مجلسنائب رئيس طالل صباح العبد هللا                                    السيد / 

 مجلس اإلدارةعضو عيسى خالد المسلماني                                     السيد/

 عضو مجلس اإلدارة                               محمد عبد المنعم السيد السيد /

 

  لدواعي السفر كل من :وقد تغيب عن اإلجتماع  

 

مجلس اإلدارةعضو                                 محمد عبد السالم العماديالسيد/   

 السيد/ صالح ماجد الخليفي                                       عضو مجلس اإلدارة

 

 الشركات(: مندوب وزارة األعمال والتجارة )مراقب  ثانيا:

       السليطيخالد السيد /  -1         

 .أحمد سيد محمدالسيد / ويمثلها  إرنست أند يونغ شركةمراقبي الحسابات   ثالثا:

 

 

 



 

 

 

أحمد  بالترحيب بالسادة الحاضرين ثم أعلن السيدحمد خميس الكبيسي في البداية قام رئيس مجلس اإلدارة السيد 

مراقبي الحسابات أن عدد األسهم الممثلة بالحضورهو  –إرنست أند يونغ من شركة سيد محمد 

من مجموع أسهم رأس المال وبذلك يكون النصاب القانوني للجمعية  ٪ 21.17سهما أي بنسبة 2٬44٥٬٥12

إلى الموعد الثالث لعدم إكتمال تم تأجيلها جتماع الجمعية العامة غير العادية إل اما بالنسبة العادية مكتمال. امةالع

 بعد ذلك تم اإلنتقال إلى جدول أعمال الجمعية العامة العادية كما يلي:، النصاب 

إستمع الحاضرين لتقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية  في  أوالً:

 و التصديق عليهما.والخطة اإلستراتيجية للشركة  ٣1/12/2018

 .لمصادقة عليهوا ٣1/12/2018للسنة المالية المنتهية  في تقرير مراقب الحسابات ل إستمع الحاضرين  ثانياً:

 ً في تم مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب األرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية   :ثالثا

 .2018وأعلن مجلس اإلدارة عن عدم توزيع أرباح للعام  ،٣1/12/2018

 ً  .وإعتماده وقد تمت الموافقة عليه باإلجماع 2018تمت مناقشة تقرير الحوكمة لسنة    :رابعا

 ً وال توجد أية  ،٣1/12/2018إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية فيتم   :خامسا

 مكافأت ألعضاء مجلس اإلدارة

 ً نتخاب األعضاء التالية أسمائهم عن طريق إوتم مرشحان إثنان لقد تقدم إلى عضوية المجلس   :سادسا

  التصويت التراكمي :

 في مجلس اإلدارة. 9٬786اسهم  بعددفائزا  خميس مبارك خميس زامل الكواري عضوا   /السيد  -1

 صالح جوهر سعيد محمد المحمد عضو إحتياطي في حال خال مقعد في مجلس اإلدارة السيد/  -2

ً :    تعيين مراقبي الحسابات:     سابعا

 قيمة العرض اإلسم الرقم

١   KPMG ٫٠٠٠ 39لاير قطري ٠ 

٢ Deloitte 414،لاير قطري  ٠٠٠ 

٣ Rodl & Partners ٫٠٠٠ 95  لاير قطري 

4 Moore Stephens 85,قطري لاير  ٠٠٠ 

5 Talal Abu-Ghazaleh & Partners 75,لاير قطري  ٠٠٠ 

6 Morison Menon Chartered 

Accountants and Partners 

 لاير قطري ٠٠٠,94

 

 

 

 



 

 

 

وطرح على 2019 /٣1/12مراقبي الحسابات للسنة المالية التي سوف تنتهي فيتمت مناقشة موضوع تعيين 

 كمراقبي حسابات للشركةطالل أبو غزالة وشركاه الجمعية وقد وافقت الجمعية باإلجماع على تعيين السادة 

 قطري.لاير  75,000) )  مقابل أتعاب قدرها  2019لعام 

 .مساء  والنصف  سابعةالساعة الانتهى اإلجتماع في تمام 

 
 

 

 حمد خميس الكبيسي

 رئيس مجلس اإلدارة

 

____________________ 

  

 

 عيسى خالد المسلماني                                           طالل صباح العبد هللا                                            
 اإلدارةعضو مجلس            مجلس اإلدارةنائب رئيس         

   
___________________                                          ____________________ 

 

 

 مراقبي الحسابات                                 محمد عبد المنعم السيد    
    يونغ(أند )إرنست           عضو مجلس اإلدارة      

          ___________________                   ___________________
                                                 


