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قسيمة توكيل

أنا الموّقع أدناه.............................................................................................. بصفتي مساهمًا في الشركة المتحدة للتنمية )ش.م.ع.ق(، أؤكد بأنني قد 

عّينت السّيد/................................................... مساهم رقم ........................ وكياًل عني وأفّوضه بأن يصّوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الجمعية 

العامة العادية وغير العادية والمقرر عقده في تمام الساعة الرابعة والنصف مساًء من يوم األربعاء الموافق 9/مارس/2022م، إلكترونيًا، أو في 

أي موعد يؤجل إليه االجتماع.

التاريخ:  /  / 2022م  توقيع الموكل: ...........................................

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية

يتشــّرف مجلــس إدارة الشــركة المتحــدة للتنميــة ش.م.ع.ق )“الشــركة”( بدعــوة جميــع المســاهمين الــى اجتمــاع الجمعيــة العامــة 
ــاًء،  ــف مس ــة والنص ــاعة الرابع ــام الس ــي تم ــارس/2022م، ف ــق 9/م ــاء المواف ــوم األربع ــُيعقد ي ــذي س ــة ال ــر العادي ــة وغي العادي
إلكترونيــًا باســتخدام منصــة تطبيــق Zoom. وفــي حالــة عــدم اكتمــال النصــاب القانونــي فــي أي مــن االجتماعــات، ســُيعقد 
االجتمــاع )االجتماعــات( التالــي يــوم األربعــاء الموافــق 16/مــارس/2022م فــي تمــام الســاعة الرابعــة والنصــف مســاًء، إلكترونيــًا 

 .Zoom ــق ــة تطبي ــتخدام منص باس

إيضاحات حول إجراءات المشاركة واالنتخاب في االجتماع

للمشــاركة فــي االجتماعــات والتــي ســتكون عبــر تطبيــق Zoom، يجــب علــى المســاهمين الحضــور أواًل الــى مبنــى المحــارة بجزيــرة 
اللؤلــؤة إلتمــام عمليــة التســجيل وللتصويــت ومــن ثــم اســتالم رابــط المشــاركة االفتراضيــة لالجتماعيــن. عنــد الحضــور يجــب تســليم 

المســتندات التاليــة:

نسخة من إثبات الهوية )البطاقة الشخصية أو جواز السفر(. 1

2 .NIN رقم المساهم

نسخة من التفويض )النموذج متاح على موقع الشركة( والمستندات الداعمة لممثلي الشركات. 	

ــى  ــي مبن ــارس 2022 ف ــخ 9 م ــاًء بتاري ــاعة 0	:4 مس ــى الس ــاًء ال ــاعة 00:	 مس ــن الس ــت م ــجيل والتصوي ــراءات التس ــتكون إج س
ــؤة. ــرة اللؤل ــارة بجزي المح

www.udcqatar.com تجدون جداول األعمال لالجتماعين مرفقة وهي متاحة أيضًا على موقع الشركة



جدول أعمال الجمعية العامة العادية

ســماع تقريــر مجلــس اإلدارة عــن نشــاط الشــركة ومركزهــا المالــي عــن . 1
الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 1	 ديســمبر2021، ومناقشــة الخطــة 

ــركة. ــتقبلية للش المس

ســماع تقريــر مراقــب الحســابات عــن ميزانيــة الشــركة عــن الســنة الماليــة . 2
المنتهيــة فــي 1	 ديســمبر2021.

ــاح والخســائر للســنة . 	 ــة العامــة للشــركة وحســاب األرب مناقشــة الميزاني
ــة فــي 1	 ديســمبر2021 والمصادقــة عليهــا. ــة المنتهي المالي

النظــر فــي توصيــة مجلــس اإلدارة بشــأن توزيــع األربــاح وإقرارهــا وتوزيــع . 4
مــا يعــادل مبلــغ 194,7 مليــون ريــال قطــري بنســبة 5.5% مــن القيمــة 

اإلســمية للســهم وقدرهــا 5.5 درهــم قطــري لــكل ســهم.

ــة . 5 ــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن المســؤولية عــن الســنة المالي إب
ــد مكافآتهــم. ــة فــي 1	 ديســمبر2021 وتحدي المنتهي

المصادقة على تقرير الحوكمة للعام 2021.. 6

تعييــن مراقــب الحســابات الخارجــي للســنة الماليــة 2022 وتحديــد . 7
أتعابــه. 

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الجديدة 2022-	2024-202.. 	

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

ــكام  ــض أح ــالت بع ــع تعدي ــق م ــركة للتواف ــي للش ــام األساس ــل النظ تعدي
قانــون الشــركات بموجــب القانــون رقــم )	( للعــام 2021، وتفويــض رئيــس 

ــل.  ــى التعدي ــة عل ــة الموافق ــس اإلدارة صالحي مجل

مالحظات هامة

1 . 2015 لســنة   11 رقــم  التجارّيــة  الشــركات  قانــون  ألحــكام  وفقــًا 
)وتعديالتــه( ُتعتبــر هــذه الّدعــوة كإخطــار قانونــي لجميــع المســاهمين 

دون الحاجــة إلــى إرســال دعــوات خاصــة بالبريــد.

ــي . 2 ــاركة ف ــر بالمش ــاهم آخ ــأذن لمس ــردي أن ي ــاهم ف ــكل مس ــوز ل يج
ــًا  ــى خصيص ــًا وُمعط ــض كتابي ــذا التفوي ــون ه ــرط أن يك ــاع، بش االجتم
لغــرض المشــاركة فــي االجتمــاع. ال يجــوز تفويــض مديــر لهــذا الغــرض 
ويجــب أال يتجــاوز عــدد األســهم التــي يمتلكهــا وكيــل بهــذه الصفــة %5 
ــًا،  ــخصًا اعتباري ــاهم ش ــون المس ــة ك ــي حال ــركة. ف ــال الش ــن رأس م م
ــاري  ــًا مــن هــذا الشــخص االعتب ــل المســاهم تفويضــًا كتابي يرســل ممث
موقعــًا ومختومــًا حســب األصــول حتــى يتمّكــن الممثــل مــن المشــاركة 

فــي االجتمــاع.

سيتم تمثيل القاصرين من قبل األوصياء القانونّيين عليهم.. 	

يمكــن للحاضريــن مناقشــة جــدول األعمــال، وتوجيــه األســئلة إلــى . 4
إرســال  عــن طريــق  وذلــك  الخارجييــن  المدققيــن  أو  اإلدارة  مجلــس 
أســئلتهم أو تعليقاتهــم فــي مرّبــع الدردشــة أثنــاء االجتمــاع. فيمــا 
يتعّلــق بالتصويــت علــى جــدول أعمــال االجتمــاع، يجــب علــى المســاهم 
ــده، فــي وقــت  ــراض علــى أي موضــوع مــا أن يرفــع ي ــه اعت ــذي لدي ال
ــة عــدم  ــر عــن اعتراضــه. فــي حال ــد الموضــوع، للتعبي التصويــت علــى بن
ــار ذلــك بمثابــة موافقــة  ــام المســاهم برفــع يده/يدهــا، فســيتم اعتب قي

ــوع. ــى الموض عل

يجــب الحضــور إلــى فــي مبنــى المحــارة بجزيــرة اللؤلــؤة )9 مــارس . 5
2022، 00:	 مســاًء - 0	:4 مســاًء( وذلــك للتســجيل والحصــول علــى 
قائمــة المرشــحين لمجلــس اإلدارة، ومــن ثــم الذهــاب والمشــاركة فــي 

ــاله. ــورة أع ــوات المذك ــاع الخط ــًا باتب ــاع إلكتروني االجتم


