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 للنشر الفوري
 

العامة غیر العادیة إلكترونیاً للحصول على  عقد اجتماع الجمعیة موعد تعلن عنصناعات قطر 
  % في شركة قطر لألسمدة الكیماویة25موافقة مساھمیھا على عملیة شراء حصة بنسبة 

 ومسائل أخرى "قافكو"
، ورمزھا "المجموعة"أو " صناعات قطر"یشار إلیھا بعبارة (أعلنت الیوم شركة صناعات قطر  - 2020أغسطس  25• الدوحة، قطر 

)، وھي إحدى أكبر الشركات الصناعیة في المنطقة ذات األنشطة المتعددة في إنتاج مجموعة كبیرة من IQCD : في بورصة قطر
أعلنت أنھا ستعقد اجتماع جمعیتھا العامة غیر العادیة إلكترونیاً باستخدام  واألسمدة الكیماویة ومنتجات الحدید والصلب،البتروكیماویات 

 . بتوقیت الدوحة من بعد العصر، في تمام الساعة الرابعة والنصف 2020 سبتمبر 13، الموافق األحدیوم ، وذلك "Zoom"تطبیق 
 

دولة قطر بشأن منع كافة أشكال التجمع، وفي ظل الجھود المبذولة الحتواء انتشار جائحة كورونا، فقد  للتعلیمات الصادرة عن وامتثاالً 
٪ في شركة 25نسبتھا  حصة تبلغ شراءعلى موافقة المساھمین للحصول على تقرر عقد اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة إلكترونیاً 

 .سیلي بیانھا قطر لألسمدة الكیماویة (قافكو). باإلضافة إلى ذلك، فقد تم إدراج بنود أخرى على جدول أعمال االجتماع
 

إدارتھا لعقد اجتماع جمعیة  بشأن مقترح مجلس 2020أغسطس  23وتجدر اإلشارة إلى أن صناعات قطر قد نشرت بیاناً صحفیاً في 
٪ في قافكو ومسائل أخرى، وتم التطرق خاللھ 25موافقة مساھمي الشركة على شراء حصة تبلغ نسبتھا  للحصول علىة عامة غیر عادی

 بالتفصیل إلى جمیع الجوانب ذات الصلة ببنود جدول األعمال.
 

 : یلي تفاصیل االجتماع اإللكترونيفیما 
 

 2020سبتمبر  13 :التاریخ
 

 الدوحةمن بعد العصر بتوقیت  4:30 :الوقت
 

 :إیضاح بشأن إجراءات المشاركة والتصویت في االجتماع
: یتعین على المساھمین الذین یرغبون في حضور االجتماع االفتراضي إرسال المعلومات والوثائق التالیة على عنوان البرید اإللكتروني

iq@qp.com.qa أو / وalphaqatar2020@gmail.com 
 )الھویة القطریة أو جواز السفر(صورة من وثیقة الھویة  .1
 رقم الھاتف الجوال .2
 رقم المساھم الصادر عن بورصة قطر .3
 صورة من سند التوكیل والوثائق الداعمة لممثلي األفراد والشركات .4

 
اإللكتروني إلى المساھمین الذین أبدوا رغبة في حضور االجتماع  إلكترونیاً من خالل البرید" Zoom"في البدایة، سیتم إرسال رابط لتطبیق 

وبعد اكتمال عملیة التسجیل، . وبناًء على الرابط، سیُطلب من المساھمین التسجیل في االجتماع. وتم استالم تفاصیل االتصال الخاصة بھم
 ". Zoom"على تطبیق سیتم إرسال رابط آخر للمساھم یوجھ من خاللھ إلى غرفة االجتماع االفتراضیة 

 
سبتمبر  13 األحد، الموافق من بعد الظھر بتوقیت الدوحة في تاریخ عقد االجتماع، أي یوم 2:30تبدأ عملیة التسجیل في تمام الساعة 

مبكراً حتى تتاح لھم فرصة التسجیل في الوقت  االجتماع إرسال تفاصیلھمویرجى من المساھمین الذین یعتزمون حضور ھذا . 2020
 . المحدد

 
ویستطیع الحاضرون مناقشة بنود جدول األعمال وتوجیھ أسئلتھم، إن وجدت، إلى مجلس اإلدارة أو المدقق الخارجي افتراضیاً، وذلك 

لى بنود جدول أعمال االجتماع، فإن أي وفیما یتعلق بالتصویت ع. أثناء االجتماع" Zoom"بإرسالھا من خالل نافذة المحادثة في تطبیق 
إلبداء اعتراضھ أثناء " Zoom" مساھم لدیھ اعتراض على أحد البنود ینبغي علیھ أن یرفع یده باستخدام الزر الخاص بذلك في تطبیق

mailto:alphaqatar2020@gmail.com
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 . على بند جدول األعمالموافقة وسیعتبر عدم رفع المساھم لیده بمثابة . عملیة التصویت
 

 :جدول األعمال
 : یلي جدول أعمال اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیةفیما 

% في شركة قطر لألسمدة الكیماویة (قافكو) بقیمة تبلغ ملیار دوالر 25الموافقة على عملیة شراء حصة قطر للبترول البالغة  .1
 أمریكي.

 
وسیُعمل بالتشكیل الموافقة على التعدیالت المقترحة على النظام األساسي للشركة فیما یتعلق بتشكیل مجلس إدارة الشركة.  .2

الجدید لمجلس اإلدارة اعتباراً من دورة المجلس القادمة والتي تبدأ من تاریخ انعقاد اجتماع الجمعیة العامة للموافقة على البیانات 
 :2020دیسمبر  31ة المنتھیة في المالیة للسنة المالی

 ) تشكیل مجلس اإلدارة22المادة (
 

 قبل التعدیل:
یتشكل مجلس اإلدارة من أعضاء یصل عددھم حتى ثمانیة أعضاء، یحق للمساھم الخاص أن یعینھم جمیعاً بدون ) 22-1(

 الحاجة الى موافقة الجمعیة العامة.
 بعد التعدیل:

) أعضاء منھم من قِبَل المساھم الخاص 7) أعضاء، یتم تعیین سبعة (8الشركة من عدد ثمانیة (یتشكل مجلس إدارة ) 22-1(
  .) من قِبَل الھیئة العامة للتقاعد والتأمینات االجتماعیة1من بینھم رئیس المجلس ونائب الرئیس، بینما یتم تعیین عضو واحد (

 

 ) تشكیل مجلس اإلدارة22فقرة جدیدة تضاف للمادة (
) في حال انخفاض إجمالي نسبة ما یملكھ صندوق المعاشات المدني وصندوق المعاشات العسكري معاً التابعین للھیئة 22-3(

% (بدون موافقة مسبوقة من المساھم الخاص)، عندئذ 15العامة للتقاعد والتأمینات االجتماعیة في أسھم رأسمال الشركة عن 
قاعد والتأمینات االجتماعیة في مجلس اإلدارة والحق في تعیین من یشغلھ الى المساھم یؤول المقعد الخاص بالھیئة العامة للت

  الخاص.
 
 

 ) مدة تعیین أعضاء مجلس اإلدارة وإخالء مناصبھم24المادة (
 قبل التعدیل:

(للفترة المتبقیة) إذا أصبح منصب عضو مجلس إدارة شاغراً، یحق للمساھم الخاص أن یعین بدیالً عنھ في مجلس اإلدارة 
  ویصبح تعیینھ نافذاً عند توجیھ إشعار باالستبدال إلى الشركة.

 
 بعد التعدیل:

إذا أصبح منصب عضو مجلس إدارة الذي ُعین من قِبَل المساھم الخاص شاغراً، یحق للمساھم الخاص أن یعین بدیالً عنھ في 
  د توجیھ إشعار باالستبدال إلى الشركة.مجلس اإلدارة (للفترة المتبقیة) ویصبح تعیینھ نافذاً عن

 
 

تفاقیة استراتیجیة إلى ا للتوصلتفویض مجلس إدارة صناعات قطر بالتفاوض والموافقة والتوقیع واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة  .3
 طویلة األجل تنظم العالقة ما بین قطر للبترول وصناعات قطر.

 
 . االجتماع على صفحة المطبوعات ضمن الموقع اإللكتروني للشركةوسیتم نشر العرض التقدیمي الذي سیصاحب 

 
 : للحصول على المزید من المعلومات حول االجتماع وبنود جدول األعمال، یمكنك التواصل مع صناعات قطر من خالل

 2534 4013 974+أو  2080 4013 974+: ھاتف •
 .com.qaiq@qp: برید إلكتروني •
 www.iq.com.qa: الموقع اإللكتروني •

 
 -انتھى- 

 نبذة حول صناعات قطر

mailto:iq@qp.com.qa
http://www.iq.com.qa/
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. ویتضمن نطاق أعمال الشركة التملك المباشر للحصص في الشركات 2003أبریل  19تأسست صناعات قطر، وھي شركة مساھمة عامة قطریة، في 
): شركة قطــر للصلب "ش.م.ق" (قطر ستیل)، وھي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لصناعات قطــر، تعمل 1التالیة: (التابعة والمشروعات المشتركة 

): شركة قطر للبتروكیماویات المحدودة "ش.م.ق" (قابكو)، وھـي مشروع مشترك تمتلك فیھا صناعات 2في مجال إنتاج كتل الصلب وحدید التسلیح (
): شركة قطر لألسمدة 3یثیلین والبولي إیثیلین منخفض الكثافة والبولي إیثیلین الخطي منخفض الكثافة والكبریت (%، تعمل في إنتاج اإل80قطر 

): شركة قطر 4%، تعمل في مجال إنتاج األمونیا والیوریا (75الكیماویة "ش. ع. م" (قافكو)، وھي مشروع مشترك تمتلك فیھا صناعات قطر 
%، تعمل في مجال إنتاج المیثانول ومیثیل 50ش.م.ق" (كفاك)، وھي مشروع مشترك تمتلك فیھا صناعات قطر لإلضافات البترولیة المحدودة "

 ثالثي بیوتیل اإلثیر.
 

 وتدار عملیات الشركة التابعة والمشروعات المشتركة من قِبَل فرقھا اإلداریة، كال فیما یخصھ بصورة مستقلة.
 

، یرجى التواصل من خالل عنوان البرید اإللكتروني اإلعالنحول ھذا للحصول على المزید من المعلومات 
iq@qp.com.qa  :أو تفضل بزیارة موقعنا اإللكترونيwww.iq.com.qa 

 


	المادة (22) تشكيل مجلس الإدارة
	(22-1) يتشكل مجلس الإدارة من أعضاء يصل عددهم حتى ثمانية أعضاء، يحق للمساهم الخاص أن يعينهم جميعاً بدون الحاجة الى موافقة الجمعية العامة.
	(22-1) يتشكل مجلس إدارة الشركة من عدد ثمانية (8) أعضاء، يتم تعيين سبعة (7) أعضاء منهم من قِبَل المساهم الخاص من بينهم رئيس المجلس ونائب الرئيس، بينما يتم تعيين عضو واحد (1) من قِبَل الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. 
	(22-3) في حال انخفاض إجمالي نسبة ما يملكه صندوق المعاشات المدني وصندوق المعاشات العسكري معاً التابعين للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في أسهم رأسمال الشركة عن 15% (بدون موافقة مسبوقة من المساهم الخاص)، عندئذ يؤول المقعد الخاص بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في مجلس الإدارة والحق في تعيين من يشغله الى المساهم الخاص. 
	قبل التعديل:
	إذا أصبح منصب عضو مجلس إدارة شاغراً، يحق للمساهم الخاص أن يعين بديلاً عنه في مجلس الإدارة (للفترة المتبقية) ويصبح تعيينه نافذاً عند توجيه إشعار بالاستبدال إلى الشركة. 
	إذا أصبح منصب عضو مجلس إدارة الذي عُين من قِبَل المساهم الخاص شاغراً، يحق للمساهم الخاص أن يعين بديلاً عنه في مجلس الإدارة (للفترة المتبقية) ويصبح تعيينه نافذاً عند توجيه إشعار بالاستبدال إلى الشركة. 


