
دعــوة لحضــور االجتمــاع الســنوي للجمعيــة العامــة العاديــة لفودافــون 
ش.م.ق.ع. قطر 

يتشــرف مجلــس إدارة فودافــون قطــر ش.م.ق.ع. )"فودافــون قطــر" أو "الشــركة"( بدعــوة المســاهمين 
الكــرام لحضــور االجتمــاع الســنوي للجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة والــذي ســيعقد فــي تمــام الســاعة 
ــة  ــيرب ، قاع ــة مش ــاة،  منطق ــارك حي ــدق ب ــي فن ــر 2020 ف ــق 24 فبراي ــن المواف ــوم االثني ــاء ي ــن مس 6:30 م

المناســبات واإلحتفــاالت.
فــي حــال عــدم اكتمــال النصــاب القانونــي،  يؤجــل االجتمــاع الــى يــوم االثنيــن الموافــق 2 مــارس 2020 فــي 

نفــس المــكان والزمــان المذكوريــن أعــاه.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية
ــي 31  ــة ف ــة المنتهي ــنة المالي ــي للس ــا المال ــركة ومركزه ــاط الش ــن نش ــس االدارة ع ــر مجل ــماع تقري س  .1

ديســمبر 2019 والمصادقــة عليــه.
ســماع تقريــر مراقــب حســابات الشــركة عــن ميزانيــة الشــركة وحســاباتها للســنة الماليــة المنتهيــة فــي   .2

31 ديســمبر 2019 والمصادقــة عليــه.
مناقشــة الميزانيــة العامــة للشــركة وحســاب االربــاح والخســائر للســنة الماليــة المنتهيــة في 31 ديســمبر   .3

2019 والمصادقــة عليهمــا.
النظــر فــي اقتــراح مجلــس اإلدارة بشــأن توزيــع األربــاح علــى الســادة المســاهمين للســنة الماليــة المنتهية   .4

فــي 31 ديســمبر 2019 والمصادقــة عليــه.
ــي  31  ــة ف ــة المنتهي ــنة المالي ــؤولية للس ــن المس ــركة م ــس ادارة الش ــاء مجل ــادة أعض ــة الس ــراء ذم اب  .5

مكافآتهــم. وتحديــد   2019 ديســمبر 
ــركات  ــة الش ــام حوكم ــن نظ ــادة (24) م ــات الم ــول متطلب ــركة ح ــابات الش ــب حس ــر مراق ــماع تقاري س  .6
والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية الصــادر بقــرار مجلــس ادارة هيئــة قطــر لألســواق 

ــنة 2016. ــم (5) لس ــة رق المالي
مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 واعتماده.   .7

تعيين مراقب حسابات الشركة لفترة 1 يناير 2020 إلى 31 ديسمبر 2020 وتحديد أتعابهم.  .8

مالحظات: 
يجــب علــى المســاهمين او وكائهــم الوصــول الــى مــكان االجتمــاع  قبــل الموعــد المحــدد بســاعة على   .1
األقــل الســتكمال إجــراءات التســجيل.  علــى المســاهمين توفيــر بطاقاتهــم  الشــخصية وتوكياتهــم 

)حســب األحــوال( عنــد التقــدم للتســجيل.
المســاهمون المســجلون فــي ســجات األســهم بشــركة قطــر لايــداع المركــزي لــألوراق الماليــة فــي   .2
ــة  ــة العام ــنوي للجمعي ــاع الس ــور االجتم ــم حض ــق له ــن يح ــم الذي ــة ه ــة العام ــاد الجمعي ــوم انعق ي

ــا. ــى قراراته ــت عل ــة والتصوي العادي
ــر  ــاهم اخ ــض مس ــة تفوي ــة العام ــاع الجمعي ــروا اجتم ــن يحض ــن ل ــن الذي ــخاص الطبيعيي ــن لألش يمك  .3
لحضــور االجتمــاع نيابــة عنهــم بموجــب توكيــل خطــي موقــع مــن قبــل المســاهم. نمــوذج التوكيــل 

 www.vodafone.qa :متــاح علــى الموقــع االلكترونــي للشــركة
فيمــا عــدا األشــخاص االعتبارييــن، ال يجــوز أن يكــون ألحــد المســاهمين ســواء بوصفــه أصيــًا أو نائبــً عــن   .4

ــة فــي االجتمــاع. غيــره عــدد مــن األصــوات يجــاوز %25 مــن عــدد األصــوات المقــررة لألســهم الممثّل
ال يجوز أن يزيد عدد األسهم التي يحوزها الوكيل على %5 من أسهم رأس مال الشركة.  .5

يحــق لألشــخاص االعتبارييــن تفويــض أي شــخص لتمثيلهــم فــي االجتمــاع بموجــب كتــاب تمثيــل   .6
مختــوم.

ال يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس ادارة الشركة.   .7
ــة  ــوات خاص ــال اي دع ــى إرس ــة ال ــاهمين دون الحاج ــع المس ــً لجمي ــً قانوني ــوة اعان ــذه الدع ــر ه تعتب  .8

بالبريــد وفقــً لقانــون الشــركات التجاريــة رقــم (11) لســنة 2015.

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بنا على: 44096666 أو
investorrelationsqatar@vodafone.com :مراسلتنا على البريد االلكتروني
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فودافون قطر ش.م.ق.ع.
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