
دعوة لحضور االجتماع السنوي للجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية لفودافون قطر ش.م.ق.ع.

يتشــرف مجلــس إدارة فودافــون قطــر ش.م.ق.ع. )“فودافــون قطــر” أو “الشــركة”( بدعــوة المســاهمين الكــرام لحضــور االجتمــاع الســنوي 
ــوم  ــاء ي ــن مس ــاعة 6:30 م ــام الس ــي تم ــيعقدان ف ــن س ــركة واللذي ــة للش ــر العادي ــة غي ــة العام ــاع الجمعي ــة واجتم ــة العادي ــة العام للجمعي

االثنيــن الموافــق 4 مــارس 2019 فــي فنــدق الفــور ســيزنز- منطقــة الدفنــة - قاعــة الدعيبــل. 

ــس  ــي نف ــاعة 4:30  ف ــام الس ــي تم ــارس 2019 ف ــق 12 م ــاء المواف ــوم الثلث ــى ي ــن ال ــل االجتماعي ــي،  يؤج ــاب القانون ــال النص ــدم اكتم ــال ع ــي ح ف
ــاه. ــور أع ــكان المذك الم

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

سماع تقرير مجلس االدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.  .1

سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.  .2

مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب االرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليهما.  .3

النظــر فــي اقتــراح مجلــس اإلدارة بشــأن توزيــع األربــاح علــى الســادة المســاهمين للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018 والمصادقــة   .4
عليــه.

ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس ادارة الشركة من المسؤولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتحديد مكافآتهم.  .5

مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 واعتماده.   .6

تعيين مراقب حسابات الشركة لفترة 1 يناير 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 وتحديد أتعابهم.  .7

انتخــاب األعضــاء المســتقلين الثــاث لعضويــة مجلــس ادارة الشــركة والموافقــة علــى تكويــن مجلــس االدارة الجديــد لمــدة ثــاث ســنوات   .8
تبــدأ مــن تاريــخ اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

الموافقــة )مــع مراعــاة الحصــول علــى جميــع الموافقــات الازمــة مــن الجهــات الرســمية المختصــة( علــى التعديــات للمــواد 6 و 7 و8 مــن   .1
النظــام األساســي للشــركة لتنفيــذ قــرار هيئــة قطــر لألســواق الماليــة )»الهيئــة«( المتعلــق بمتطلبــات الهيئــة لجميــع الشــركات المدرجــة 
فــي بورصــة قطــر بتخفيــض القيمــة اإلســمية لألســهم لتكــون بواقــع ريــال قطــري واحــد لــكل ســهم وذلــك عبــر تجزئــة األســهم، علــى ان 

يبقــى دخــول هــذه التعديــات حّيــذ التنفيــذ رهنــً باعــان الهيئــة عــن تاريــخ تنفيــذ إجــراءات عمليــة تجزئــة األســهم للشــركة.

الموافقــة )مــع مراعــاة الحصــول علــى جميــع الموافقــات الازمــة مــن الجهــات الرســمية المختصــة( علــى التعديــات المقترحــة للمــادة   .2
3 وحــذف المــادة 72 مــن النظــام األساســي للشــركة حتــى ال تلتــزم الشــركة بتعييــن مستشــار شــرعي أو أن تقــوم بتنســيق واجــراء تدقيــق 

داخلــي ربــع ســنوي فيمــا يتعلــق بتوافــق أعمــال الشــركة ونشــاطاتها مــع مبــادئ الشــريعة االســامية.

تفويــض رئيــس مجلــس االدارة و/أو نائــب الرئيــس و/أو الرئيــس التنفيــذي للشــركة )و/أو مــن يقومــوا بتفويضــه( منفرديــن بالتوقيــع مــن   .3
دون حصــر علــى النظــام المعــدل واســتكمال االجــراءات الازمــة بهــذا الشــأن مــع مراعــاة الحصــول علــى جميــع الموافقــات الازمــة مــن 

ــدل. ــي وزارة الع ــق ف ــك إدارة التوثي ــي ذل ــا ف ــة بم ــمية المختص ــات الرس الجه

 تنبيه: يرجى مراجعة الموقع االلكتروني للشركة www.vodafone.qa لاطاع على تفاصيل التعديات المقترحة على النظام االساسي المعدل.

مالحظات: 

ــراءات  ــتكمال إج ــل الس ــى األق ــاعة عل ــدد بس ــد المح ــل الموع ــاع  قب ــكان االجتم ــى م ــول ال ــم الوص ــاهمين او وكائه ــى المس ــب عل يج  .1
التقــدم للتســجيل. التســجيل.  علــى المســاهمين توفيــر بطاقاتهــم  الشــخصية وتوكياتهــم )حســب األحــوال( عنــد 

ــة  ــة العام ــاد الجمعي ــوم انعق ــي ي ــة ف ــألوراق المالي ــزي ل ــداع المرك ــر لاي ــركة قط ــهم بش ــجات األس ــي س ــجلون ف ــاهمون المس المس  .2
هــم الذيــن يحــق لهــم حضــور االجتمــاع الســنوي للجمعيــة العامــة العاديــة واجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة والتصويــت علــى 

قراراتهمــا.

ــم  ــة عنه ــاع نياب ــور االجتم ــر لحض ــاهم آخ ــض مس ــة تفوي ــة العام ــاع الجمعي ــروا اجتم ــن يحض ــن ل ــن الذي ــخاص الطبيعيي ــن لألش يمك  .3
 www.vodafone.qa التوكيــل متــاح علــى الموقــع االلكترونــي للشــركة:  بموجــب توكيــل خطــي موقــع مــن قبــل المســاهم. نمــوذج 

فيمــا عــدا األشــخاص االعتبارييــن، ال يجــوز أن يكــون ألحــد المســاهمين ســواء بوصفــه أصيــًا أو نائبــً عــن غيــره عــدد مــن األصــوات يجــاوز %25   .4
مــن عــدد األصــوات المقــررة لألســهم الممثّلــة فــي االجتمــاع.

ال يجوز أن يزيد عدد األسهم التي يحوزها الوكيل على 5% من أسهم رأسمال الشركة.  .5

يحق لألشخاص االعتباريين تفويض أي شخص لتمثيلهم في االجتماع بموجب كتاب تمثيل مختوم.  .6

ال يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس ادارة الشركة.   .7

تعتبــر هــذه الدعــوة اعانــً قانونيــً لجميــع المســاهمين دون الحاجــة الــى إرســال اي دعــوات خاصــة بالبريــد وفقــً لقانــون الشــركات   .8
التجاريــة رقــم )11( لســنة 2015 .

investorrelationsqatar@vodafone.com :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بنا على: 44096666 أو مراسلتنا على البريد االلكتروني

 عبداهلل بن ناصر المسند 
رئيس مجلس اإلدارة

فودافون قطر ش.م.ق.ع.


