Proposed amendments to the Articles of
Association of Vodafone Qatar P.Q.S.C.–
EGA 2019

التعديالت المقترحة للنظام األساسي لشركة فودافون قطر
2019  – الجمعية العامة غير العادية.ع.ق.م.ش

Before Amendment

قبل التعديل

Article (3)

)3( مادة

Objects of the Company:

:غرض الشركة هو

To pursue all telecommunications opportunities
in the State of Qatar, including but not limited to
developing, financing, owning and operating
mobile
and
fixed
telecommunications
businesses and any other services that can be
offered using a wireless network or wireless
technology or a fixed network or fixed
technology as permitted under the laws of the
State of Qatar and to carry on other business or
activities that are usual to or may be carried on
by companies involved in a business similar to
that of the Company as permitted under the
laws of the State of Qatar (collectively, these
activities constitute the “Business”).
The
Business shall include, without limitation,
establishing, installing and operating authorized
telecommunications networks and providing
authorized telecommunications services to the
public on a non-exclusive basis, and providing
all other necessary and associated services and
activities for the establishment, installation,
operation
and
provision
of
such
telecommunications networks and services in
accordance with the provisions of the Licenses
and Decree Law number (34) of 2006
promulgating the Telecommunications Law
referred to in Article (1) above, and otherwise
subject to the conditions and requirements of
the laws and regulations of the State of Qatar.

 بما فيه دون،مالحقة كافة فرص االتصاالت في دولة قطر
حصر اعمال تطوير وتمويل وامتالك وتشغيل اتصاالت
الجوال والخط الثابت وكافة الخدمات االخرى الممكن تقديمها
الستعمال الشبكات والتقنية الالسلكية أو الشبكات والتقنية
الثابتة وأي خدمات أخرى يمكن تقديمها من خالل استعمال
الشبكات الالسلكية أو التكنولوجيا الالسلكية أو الشبكات الثابتة
أو التكنولوجيا الثابتة وفقا ً لما هو مسموح به بموجب قوانين
دولة قطر والقيام باي اعمال او نشاطات اخرى تمارسها بشكل
معتاد الشركات االخرى التي تقوم بأعمال مشابهة ألعمال
الشركة وفقا ً لما هو مسموح بموجب قوانين دولة قطر (يشار
 تتضمن.)"الى هذه النشاطات بشكل جماعي بالـ "أعمال
االعمال بدون حصر تأسيس وتركيب وتشغيل وتوريد شبكات
 للجمهور بشكل غير، المصرح بها،وخدمات االتصاالت
حصري وتوريد كافة الخدمات الضرورية والمرتبطة بتأسيس
ً وتركيب وتشغيل وتزويد خدمات وشبكات االتصاالت وفقا
2006  لعام34 ألحكام التراخيص والمرسوم بقانون رقم
، اعاله1 بتطبيق قانون االتصاالت المشار اليه في المادة
.وبخالفه وفقا ً لشروط ومتطلبات قوانين وانظمة دولة قطر

The Company shall have all such powers
required to pursue the above object, including
but not limited to the power to:

يكون للشركة كافة السلطات المطلوبة لتحقيق هذا الغرض بما
:فيه دون حصر السلطة للقيام بالتالي

(A)

enter into contracts in its own name for ابرام العقود ذات المقابل باسمها وضمن غرض
consideration within the object of the
الشركة؛
Company;

.أ

(B)

own or lease facilities, or movable and امتالك واستئجار المرافق واالمالك المنقولة وغير
immovable property directly related to the المنقولة التي تكون مرتبطة بتحقيق غرض الشركة
achievement of the object of the
بشكل مباشر ووفقا ً للقوانين المطبقة؛
Company in accordance with the
applicable law;

.ب

(C)

establish companies or to participate in تأسيس او االشتراك في تأسيس شركات او امتالك
their establishment or to have an interest

.ج

in organizations, companies and entities حقوق في منظمات وشركات وكيانات اخرى تمارس
undertaking activities similar or related to نشاطات مشابهة او مماثلة لنشاطات الشركة والتي قد
that of the Company which may help  سواء في،تكون ذات نفع في تحقيق الشركة لغرضها
achieve its object whether in Qatar or
قطر او في الخارج ووفقا ً ألحكام القوانين المطبقة؛
abroad, subject to the provisions of the
applicable law;
(D)

obtain
finance,
loans,
facilities,
guarantees and the warranties necessary
to undertake its activities in any way for
any length of time as deemed suitable by
the Board of Directors from time to time.
For this purpose the Company by a
decision of the Board of Directors may
grant any form of security interest over its
movable
and
immovable
assets
including, but not limited to creating
pledges,
mortgages,
charges,
assignment of rights, and any other form
of encumbrance and lien;

، التسهيالت، القروض،االستحصال على التمويل
الكفاالت والضمانات الضرورية لقيامها بأعمالها باي
شكل من االشكال ألي أجل يرتأيه مجلس االدارة
 ولهذه الغاية يجوز للشركة،مناسبا ً من وقت الى اخر
حسب ما يقرره مجلس االدارة منح التأمينات

.د

الضرورية على اصولها المنقولة وغير المنقولة التي
،تتضمن على سبيل المثال ال الحصر الرهونات
 واي شكل من اشكال، حواالت الحق،الحجوزات
التأمينات واالمتيازات؛

(E)

give guarantees and security for the تقديم ضمانات وتأمينات لتغطية مسؤولية اي شخص
obligations of any person and to
indemnify any persons giving guarantees وتعويض اي شخص قام بإعطاء ضمانات لمصلحة
for the benefit of the Company for any
الشركة ألي أجل يرتأيه المجلس مناسبا ً؛
term as deemed suitable by the Board of
Directors;

.هـ

(F)

as deemed necessary and decided by
the Board of Directors the Company may
grant any form of security interest over its
movable
and
immovable
assets
including, but not limited to creating
pledges,
mortgages,
charges,
assignment of rights, and any other form
of encumbrance and lien; and

منح حسب ما يقرره مجلس االدارة التأمينات
الضرورية على اصولها المنقولة وغير المنقولة التي
،تتضمن على سبيل المثال ال الحصر الرهونات
 واي شكل من اشكال، حواالت الحق،الحجوزات
التأمينات واالمتيازات؛ و

.و

(G)

generally perform any and all lawful
business, activities or dispositions
necessary to achieve the foregoing as
permitted by applicable law and the
Articles of Association, and including but
not limited to the discharge of any
liabilities of the Company’s debtors if the
Board of Directors deems this to be in the
best interest of the Company.

القيام بشكل عام بكافة االعمال والنشاطات
والتصرفات القانونية والضرورية لتحقيق ما ورد
اعاله وفقا ً لما هو مسموح به بموجب القانون المطبق
 ابراء، وبما في ذلك ودون حصر،والنظام االساسي
مديني الشركة اذا ارتأى المجلس ذلك كونه في
.مصلحة الشركة

.ز

In pursuing the above objects, the Company وسعيا ً لتحقيق األغراض المذكورة أعاله تلتزم الشركة بالتقيد
commits to abide by and apply Sharia principles وتطبيق مبادئ الشريعة االسالمية في جميع عقودها وعملياتها
in its contracts and operations in accordance
أو المستشارين/وذلك وفقا ً لدعم وتوجيهات المستشار و
with the support and guidance of its appointed
.الشرعيين المعينين
Sharia advisor(s).
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After Amendment

بعد التعديل

Article (3)

)3( مادة
:غرض الشركة هو

Objects of the Company:
To pursue all telecommunications opportunities
in the State of Qatar, including but not limited to
developing, financing, owning and operating
mobile
and
fixed
telecommunications
businesses and any other services that can be
offered using a wireless network or wireless
technology or a fixed network or fixed
technology as permitted under the laws of the
State of Qatar and to carry on other business or
activities that are usual to or may be carried on
by companies involved in a business similar to
that of the Company as permitted under the
laws of the State of Qatar (collectively, these
activities constitute the “Business”).
The
Business shall include, without limitation,
establishing, installing and operating authorized
telecommunications networks and providing
authorized telecommunications services to the
public on a non-exclusive basis, and providing
all other necessary and associated services and
activities for the establishment, installation,
operation
and
provision
of
such
telecommunications networks and services in
accordance with the provisions of the Licenses
and Decree Law number (34) of 2006
promulgating the Telecommunications Law
referred to in Article (1) above, and otherwise
subject to the conditions and requirements of
the laws and regulations of the State of Qatar.

 بما فيه دون،مالحقة كافة فرص االتصاالت في دولة قطر
حصر اعمال تطوير وتمويل وامتالك وتشغيل اتصاالت
الجوال والخط الثابت وكافة الخدمات االخرى الممكن تقديمها
الستعمال الشبكات والتقنية الالسلكية أو الشبكات والتقنية
الثابتة وأي خدمات أخرى يمكن تقديمها من خالل استعمال
الشبكات الالسلكية أو التكنولوجيا الالسلكية أو الشبكات الثابتة
أو التكنولوجيا الثابتة وفقا ً لما هو مسموح به بموجب قوانين
دولة قطر والقيام باي اعمال او نشاطات اخرى تمارسها بشكل
معتاد الشركات االخرى التي تقوم بأعمال مشابهة ألعمال
الشركة وفقا ً لما هو مسموح بموجب قوانين دولة قطر (يشار
 تتضمن.)"الى هذه النشاطات بشكل جماعي بالـ "أعمال
االعمال بدون حصر تأسيس وتركيب وتشغيل وتوريد شبكات
 للجمهور بشكل غير، المصرح بها،وخدمات االتصاالت
حصري وتوريد كافة الخدمات الضرورية والمرتبطة بتأسيس
ً وتركيب وتشغيل وتزويد خدمات وشبكات االتصاالت وفقا
2006  لعام34 ألحكام التراخيص والمرسوم بقانون رقم
، اعاله1 بتطبيق قانون االتصاالت المشار اليه في المادة
.وبخالفه وفقا ً لشروط ومتطلبات قوانين وانظمة دولة قطر

The Company shall have all such powers
required to pursue the above object, including
but not limited to the power to:

يكون للشركة كافة السلطات المطلوبة لتحقيق هذا الغرض بما
:فيه دون حصر السلطة للقيام بالتالي

(A)

enter into contracts in its own name for ابرام العقود ذات المقابل باسمها وضمن غرض
consideration within the object of the
الشركة؛
Company;

.أ

(B)

own or lease facilities, or movable and امتالك واستئجار المرافق واالمالك المنقولة وغير
immovable property directly related to the المنقولة التي تكون مرتبطة بتحقيق غرض الشركة
achievement of the object of the
بشكل مباشر ووفقا ً للقوانين المطبقة؛
Company in accordance with the
applicable law;

.ب

(C)

establish companies or to participate in
their establishment or to have an interest
in organizations, companies and entities
undertaking activities similar or related to
that of the Company which may help
achieve its object whether in Qatar or
abroad, subject to the provisions of the
applicable law;

تأسيس او االشتراك في تأسيس شركات او امتالك
حقوق في منظمات وشركات وكيانات اخرى تمارس
نشاطات مشابهة او مماثلة لنشاطات الشركة والتي قد
 سواء في،تكون ذات نفع في تحقيق الشركة لغرضها
قطر او في الخارج ووفقا ً ألحكام القوانين المطبقة؛

.ج
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(D)

obtain
finance,
loans,
facilities,
guarantees and the warranties necessary
to undertake its activities in any way for
any length of time as deemed suitable by
the Board of Directors from time to time.
For this purpose the Company by a
decision of the Board of Directors may
grant any form of security interest over its
movable
and
immovable
assets
including, but not limited to creating
pledges,
mortgages,
charges,
assignment of rights, and any other form
of encumbrance and lien;

، التسهيالت، القروض،االستحصال على التمويل
الكفاالت والضمانات الضرورية لقيامها بأعمالها باي
شكل من االشكال ألي أجل يرتأيه مجلس االدارة
 ولهذه الغاية يجوز للشركة،مناسبا ً من وقت الى اخر
حسب ما يقرره مجلس االدارة منح التأمينات
الضرورية على اصولها المنقولة وغير المنقولة التي
،تتضمن على سبيل المثال ال الحصر الرهونات
 واي شكل من اشكال، حواالت الحق،الحجوزات
التأمينات واالمتيازات؛

.د

(E)

give guarantees and security for the تقديم ضمانات وتأمينات لتغطية مسؤولية اي شخص
obligations of any person and to
indemnify any persons giving guarantees وتعويض اي شخص قام بإعطاء ضمانات لمصلحة
for the benefit of the Company for any
الشركة ألي أجل يرتأيه المجلس مناسبا ً؛
term as deemed suitable by the Board of
Directors;

.هـ

(F)

as deemed necessary and decided by
the Board of Directors the Company may
grant any form of security interest over its
movable
and
immovable
assets
including, but not limited to creating
pledges,
mortgages,
charges,
assignment of rights, and any other form
of encumbrance and lien; and

منح حسب ما يقرره مجلس االدارة التأمينات
الضرورية على اصولها المنقولة وغير المنقولة التي
،تتضمن على سبيل المثال ال الحصر الرهونات
 واي شكل من اشكال، حواالت الحق،الحجوزات
التأمينات واالمتيازات؛ و

.و

(G)

generally perform any and all lawful
business, activities or dispositions
necessary to achieve the foregoing as
permitted by applicable law and the
Articles of Association, and including but
not limited to the discharge of any
liabilities of the Company’s debtors if the
Board of Directors deems this to be in the
best interest of the Company.

القيام بشكل عام بكافة االعمال والنشاطات
والتصرفات القانونية والضرورية لتحقيق ما ورد
اعاله وفقا ً لما هو مسموح به بموجب القانون المطبق
 ابراء، وبما في ذلك ودون حصر،والنظام االساسي
مديني الشركة اذا ارتأى المجلس ذلك كونه في
.مصلحة الشركة

.ز

In pursuing the above objects, the Company وسعيا ً لتحقيق األغراض المذكورة أعاله تلتزم الشركة بالتقيد
commits to abide by and apply Sharia principles وتطبيق مبادئ الشريعة االسالمية في جميع عقودها وعملياتها وذلك
in its contracts and operations in accordance
أو المستشارين الشرعيين/وفقا ً لدعم وتوجيهات المستشار و
with the support and guidance of its appointed
.المعينين
Sharia advisor(s).
Before Amendment

قبل التعديل

Article (6)

)6(مادة

The issued capital of the Company is Qatari  لاير4,227,000,000 حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ
Riyals 4,227,000,000, divided into 845,400,000  القيمة االسمية للسهم، سهم845,400,000 قطري موزع على عدد
shares, each share of nominal value Qatari
.) رياالت قطرية5( الواحد خمسة
Riyals five (5).
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After Amendment

بعد التعديل

Article (6)

)6(مادة

The issued capital of the Company is Qatari  لاير4,227,000,000 حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ
Riyals
4,227,000,000,
divided
into  القيمة االسمية، سهم4,227,000,000 قطري موزع على عدد
4,227,000,000 shares, each share of a nominal
.للسهم الواحد لاير قطري واحد
value of one (1) Qatari Riyal.
Before Amendment

قبل التعديل

Article (7)

)7(مادة

The Founders whose names are set out below
(the “Founders”) have subscribed a total of
507,240,000 shares in the share capital of the
Company, equivalent to 60% of the total share
capital of the Company, and following the capital
reduction on 19 March 2018 details of their
shareholding are as follows:

اكتتب المؤسسون الواردة اسماؤهم ادناه (المشار اليهم مجتمعين
507,240,000 بعبارة "مؤسسون") في رأس المال بأسهم عددها
 (ستون بالمئة) من رأس مال الشركة وتبعا%60  تساوي،سهم
 أصبحت نسب2018  مارس19 لعملية تخفيض رأس المال بتاريخ
:تملكهم على الشكل التالي

االسم

عدد االسهم

القيمة االسمية

مجموعة المؤسسين

Name

Number of Shares

Nominal Value

Founders Group

380,430,000

1,902,150,000

"مشار اليها بـ "المؤسس الخاص
Referred to as “Private Founder"

42,270,000

211,350,000

27,898,200

139,491,000

28,743,600

143,718,000

27,898,200

139,491,000

م.م.فودافون و مؤسسة قطر ذ
Vodafone and Qatar Foundation LLC

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية
المجتمع
Qatar Foundation for Education, Science
and Community Development

"مشار اليهم بـ "المؤسسات المستثمرة

صندوق التقاعد العسكري
Military Pension Fund

Referred to as “Institutional Investors”

صناديق قروض العاملين بالجهات العسكرية
Military Staff Loans Fund

جهاز قطر لالستثمار
Qatar Investment Authority

The Founders have paid 100% of the nominal
value of the prescribed shares (based on the
nominal value of the shares at the time of
subscription (i.e. ten (10) Qatari Riyals per
share)) with HSBC Bank, as approved by the
decision issued by the Minister of Economy and
Commerce, which value is equivalent to Qatari
Riyals 5,072,400,000.

 من%100 وقد دفع المؤسسون عند التأسيس نسبة قدرها
القيمة اإلسمية لالسهم (بناء على القيمة االسمية لألسهم في
))) رياالت قطرية للسهم الواحد10( وقت االكتتاب (أي عشر
 المعتمد بقرار وزير.سي.بي.اس.التي اكتتبوا بها في بنك اتش
. لاير5,072,400,000 االقتصاد والتجارة اي ما قيمته

No natural or legal person shall, directly or
indirectly, or through subsidiaries, funds, local or
international investment portfolios, own more
than 5% of the capital of the Company. The
Founders Group (consisting of the Private
Founder and Institutional Investors, including
those who replace any of them under any legal
act such as sale, gift, pledge and other
conduct), Vodafone Group Plc and its
subsidiaries, Qatari Government and its
companies and establishments in which the
Qatari Government owns not less (51%) are
exempted from the aforesaid threshold.

ال يجوز ألي شخص طبيعي أو معنوي بطريق مباشر أو غير
 أو صناديق أو محافظ،مباشر أو عن طريق شركات تابعة
استثمارية محلية أو أجنبية يكون مساهما ً فيها أن يمتلك أكثر
 ويستثنى من ذلك المؤسسين،) من رأس مال الشركة%5( من
(المؤسس الخاص والمؤسسات المستثمرة بما في ذلك من يحل
محل أي منهما بموجب اي تصرف قانوني كالبيع والهبة
سي.ال.والرهن وغيرها من التصرفات) وفودافون جروب بي
.وشركاتها التابعة وحكومة دولة قطر والشركات والمؤسسات
.)%51( التي تساهم فيها الحكومة بنسبة ال تقل عن
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After Amendment

بعد التعديل

Article (7)

)7(مادة

The Founders whose names are set out below
(the “Founders”) have subscribed a total of
507,240,000 shares in the share capital of the
Company, equivalent to 60% of the total share
capital of the Company, and following the capital
reduction on 19 March 2018 and the share split
on [] March 2019 details of their shareholding
are as follows:

اكتتب المؤسسون الواردة اسماؤهم ادناه (المشار اليهم
مجتمعين بعبارة "مؤسسون") في رأس المال بأسهم عددها
 (ستون بالمئة) من رأس%60  تساوي، سهم507,240,000
19 مال الشركة وتبعا لعملية تخفيض رأس المال بتاريخ
2019 ] مارس[  وعملية تجزئة األسهم بتاريخ2018 مارس
:أصبحت نسب تملكهم على الشكل التالي

االسم

عدد االسهم

القيمة االسمية

مجموعة المؤسسين

Name

Number of Shares

Nominal Value

Founders Group

1,902,150,000

1,902,150,000

"مشار اليها بـ "المؤسس الخاص
Referred to as “Private Founder"

211,350,000

211,350,000

م.م.فودافون و مؤسسة قطر ذ
Vodafone and Qatar Foundation LLC

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية
المجتمع
Qatar Foundation for Education, Science
and Community Development

صندوق التقاعد العسكري

"مشار اليهم بـ "المؤسسات المستثمرة
139,491,000

139,491,000

Military Pension Fund

Referred to as “Institutional Investors”

صناديق قروض العاملين بالجهات العسكرية
143,718,000

143,718,000

Military Staff Loans Fund

جهاز قطر لالستثمار

139,491,000

139,491,000

Qatar Investment Authority

The Founders have paid 100% of the nominal
value of the prescribed shares (based on the
nominal value of the shares at the time of
subscription (i.e. ten (10) Qatari Riyals per
share)) with HSBC Bank, as approved by the
decision issued by the Minister of Economy and
Commerce, which value is equivalent to Qatari
Riyals 5,072,400,000.

 من%100 وقد دفع المؤسسون عند التأسيس نسبة قدرها
القيمة اإلسمية لالسهم (بناء على القيمة االسمية لألسهم في
))) رياالت قطرية للسهم الواحد10( وقت االكتتاب (أي عشر
 المعتمد بقرار وزير.سي.بي.اس.التي اكتتبوا بها في بنك اتش
. لاير5,072,400,000 االقتصاد والتجارة اي ما قيمته

No natural or legal person shall, directly or
indirectly, or through subsidiaries, funds, local or
international investment portfolios, own more
than 5% of the capital of the Company. The
Founders Group (consisting of the Private
Founder and Institutional Investors, including
those who replace any of them under any legal
act such as sale, gift, pledge and other
conduct), Vodafone Group Plc and its
subsidiaries, Qatari Government and its
companies and establishments in which the
Qatari Government owns not less (51%) are
exempted from the aforesaid threshold.

ال يجوز ألي شخص طبيعي أو معنوي بطريق مباشر أو غير
 أو صناديق أو محافظ،مباشر أو عن طريق شركات تابعة
استثمارية محلية أو أجنبية يكون مساهما ً فيها أن يمتلك أكثر
 ويستثنى من ذلك المؤسسين،) من رأس مال الشركة%5( من
(المؤسس الخاص والمؤسسات المستثمرة بما في ذلك من يحل
محل أي منهما بموجب اي تصرف قانوني كالبيع والهبة
سي.ال.والرهن وغيرها من التصرفات) وفودافون جروب بي
.وشركاتها التابعة وحكومة دولة قطر والشركات والمؤسسات
.)%51( التي تساهم فيها الحكومة بنسبة ال تقل عن

Before Amendment

قبل التعديل

Article (8)

)8( مادة

The amount of 40% of the capital, 338,160,000 ) من رأس المال غير المكتتب به (اي%40( تطرح نسبة
shares, shall be offered via an initial public
 سهم) لالكتتاب العام بسعر اسمي نقدي قدره338,160,000
offering for cash subscription at a nominal value

 وفي حال عدم.) عشرة رياالت قطرية للسهم الواحد10(
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of Qatari Riyals ten (10) per share. In the event
the shares offered via the initial public offering
are not fully subscribed, the remaining shares
may be subscribed for by juristic entities
selected by the State of Qatar. In this event, the
subscription period may be extended at the
discretion of the Board of Directors with
subscriptions limited to only those juristic
entities selected by the State of Qatar. The
Board of Directors shall take all actions
necessary for executing and managing the
Public Offering.

 فإنه يجوز،تغطية األسهم المطروحة لالكتتاب العام بالكامل
االكتتاب بباقي األسهم من قبل اشخاص معنوية يتم اختيارها
 وفي هذه الحالة يجوز تمديد مدة االكتتاب.من قبل دولة قطر
وفق ما يراه مجلس اإلدارة على ان يكون االكتتاب مقتصرا
على تلك األشخاص المعنوية التي تم اختيارها من قبل دولة
 ويتولى مجلس االدارة اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة.قطر
.إلدارة وتنفيذ االكتتاب

The nominal value of the Company’s shares )5( وقد تم تعديل القيمة االسمية ألسهم الشركة الى خمسة
was amended to five (5) Qatari Riyals per share رياالت للسهم الواحد قطرية بناء على قرار الجمعية العامة
pursuant to the resolution of the extraordinary
.2018  مارس19 غير العادية للشركة بتاريخ
general assembly held on 19 March 2018.
After Amendment

بعد التعديل

Article (8)

)8( مادة

The amount of 40% of the capital, 338,160,000
shares, shall be offered via an initial public
offering for cash subscription at a nominal value
of Qatari Riyals ten (10) per share. In the event
the shares offered via the initial public offering
are not fully subscribed, the remaining shares
may be subscribed for by juristic entities
selected by the State of Qatar. In this event, the
subscription period may be extended at the
discretion of the Board of Directors with
subscriptions limited to only those juristic
entities selected by the State of Qatar. The
Board of Directors shall take all actions
necessary for executing and managing the
Public Offering.

) من رأس المال غير المكتتب به (اي%40( تطرح نسبة
 سهم) لالكتتاب العام بسعر اسمي نقدي قدره338,160,000
 وفي حال عدم.) عشرة رياالت قطرية للسهم الواحد10(
 فإنه يجوز،تغطية األسهم المطروحة لالكتتاب العام بالكامل
االكتتاب بباقي األسهم من قبل اشخاص معنوية يتم اختيارها
 وفي هذه الحالة يجوز تمديد مدة االكتتاب.من قبل دولة قطر
وفق ما يراه مجلس اإلدارة على ان يكون االكتتاب مقتصرا
على تلك األشخاص المعنوية التي تم اختيارها من قبل دولة
 ويتولى مجلس االدارة اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة.قطر
.إلدارة وتنفيذ االكتتاب

The nominal value of the Company’s shares
was amended to one (1) Qatari Riyal per share
pursuant to the resolution of the extraordinary
general assembly held on [] March 2019
implementing the decision of the Qatar Financial
Markets Authority relating to their requirement
for listed companies on the Qatar Stock
Exchange to have shares with a nominal value
of one (1) Qatari Riyal each.

وقد تم تعديل القيمة االسمية ألسهم الشركة الى لاير قطري
) بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة1( واحد
 تنفيذاً لقرار هيئة قطر لألسواق2019 ] مارس[ بتاريخ
المالية المتعلق بتعليمات الهيئة بأن تكون القيمة األسمية ألسهم
الشركات المدرجة في بورصة قطر لاير قطري واحد لكل
.سهم

Before Amendment

قبل التعديل

Chapter VIII
Sharia Supervision

الفصل الثامن
الرقابة الشرعية

Article (72)

)72( مادة

(A)

The Company shall appoint a Sharia تعين الشركة مستشار شرعي متخصص في
advisor
specialized
in
financial المعامالت المالية ويكون له الخبرة المالئمة في مجال
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)(أ

transactions with appropriate level of  ويكون.االشراف على المؤسسات المالية اإلسالمية
experience in supervising Islamic financial هذا التعيين سنويا ويتم التصديق عليه من قبل مجلس
institutions. Such appointment shall be االدارة ويوافق على تعيينه من قبل الجمعية العمومية
made annually and shall be ratified by the
.للمساهمين
Board of Directors and approved by
shareholders at the General Assembly.
(B)

The Company shall further facilitate and تقوم الشركة بتنسيق واجراء تدقيق داخلي ربع سنوي
undertake quarterly Sharia compliance
فيما يتعلق بتوافق أعمال الشركة ونشاطاتها مع مبادئ
audits in respect of its business and
operations and shall prepare a written الشريعة االسالمية ويتم تحضير تقرير خطي بهذا
report in respect of this in cooperation and .الخصوص بالتعاون وبأخذ مشورة المستشار الشرعي
consultation with the Sharia advisor.”

)(ب

بعد التعديل

After Amendment

Chapter VIII and Article (72) were deleted and  وتم إعادة ترقيم الفصول72 تم حذف الفصل الثامن والمادة
all Chapters and Articles thereafter shall be
.والمواد التابعة
renumbered.
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