
الجمعيــة  واجتمــاع  العاديــة  العامــة  للجمعيــة  الســنوي  االجتمــاع  لحضــور   دعــوة 
العامة غير العادية لفودافون قطر ش.م.ق.ع.

يتشــرف مجلــس إدارة فودافــون قطــر ش.م.ق.ع. )»الشــركة«( بدعــوة المســاهمين الكــرام لحضــور االجتمــاع الســنوي للجمعيــة العامــة العاديــة 
واجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة واللذيــن ســيعقدان فــي تمــام الســاعة 5:30 مــن مســاء يــوم االثنيــن الموافــق 19 مــارس 2018 فــي 

فنــدق الفــور ســيزنز- منطقــة الدفنــة - قاعــة الدعيبــل. 

في حال عدم اكتمال النصاب القانوني،  يؤجل االجتماعين الى يوم االحد الموافق 25 مارس 2018 في نفس المكان والزمان المذكورين أعاله.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

ســماع تقريــر مجلــس االدارة عــن نشــاط الشــركة ومركزهــا المالــي لفتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 والخطــة   .1
عليــه. والمصادقــة  المســتقبلية 

 2017 ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة  أشــهر  التســعة  لفتــرة  وحســاباتها  الشــركة  ميزانيــة  عــن  الشــركة  حســابات  مراقــب  تقريــر  ســماع   .2 
والمصادقة عليه.

مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب االرباح والخسائر لفترة التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليهما.  .3

النظر في اقتراح مجلس اإلدارة بشأن األرباح القابلة للتوزيع عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.  .4

  2017 ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة  أشــهر  التســعة  فتــرة  عــن  المســؤولية  مــن  الشــركة  ادارة  مجلــس  أعضــاء  الســادة  ذمــة  ابــراء   .5 
وتحديد مكافآتهم.

مناقشة تقرير الحوكمة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2017 واعتماده.   .6

تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم.  .7

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

الموافقــة )مــع مراعــاة الحصــول علــى جميــع الموافقــات الالزمــة مــن الجهــات الرســمية المختصــة( علــى تخفيــض رأس مــال الشــركة مــن   .1
8,454,000,000 ريــال قطــري الــى 4,227,000,000 ريــال قطــري عــن طريــق تخفيــض القيمــة األســمية ألســهم الشــركة مــن 10 ريــال قطــري الــى 5 ريــال 
قطــري وفقــا ألحــكام المــواد 201 الــى 204 مــن قانــون الشــركات التجاريــة والنظــام األساســي للشــركة والموافقــة علــى تغطيــة المتبقــي 

مــن خســائر الشــركة الــى حــد أقصــاه 45 مليــون ريــال قطــري عبــر احتياطــات الشــركة القابلــة للتوزيــع؛

الموافقــة )مــع مراعــاة الحصــول علــى جميــع الموافقــات الالزمــة مــن الجهــات الرســمية المختصــة( علــى التعديــالت للمــواد 6 و7 و 8 مــن   .2
النظــام األساســي للشــركة لتعكــس التخفيــض فــي رأس مــال الشــركة والتغييــر فــي القيمــة االســمية للشــركة؛

الموافقــة علــى تمديــد مــدة الشــركة الــى ســتين )60( عامــً مــن تاريــخ منــح الرخصــة لتقديــم خدمــات االتصــاالت المتنقلــة فــي دولــة قطــر   .3
)»الرخصــة«( بتاريــخ 29 يونيــو 2008  بنــاًء علــى تمديــد مــدة الرخصــة بحيــث تنتهــي اآلن فــي 28 يونيــو 2068 بحيــث تتماشــى مــدة الشــركة مــع 

مــدة الرخصــة. ويتــم تعديــل المــادة 5 مــن النظــام األساســي بحيــث تتماشــى مــدة الشــركة مــع مــدة الرخصــة؛

ــل  ــع كام ــوروب«( ببي ــون ي ــي. )»فوداف ــي. ف ــوروب ب ــون ي ــركة فوداف ــام ش ــي قي ــابقً )وه ــا س ــن عنه ــة المعل ــتكمال الصفق ــً باس رهن  .4
حصصهــا فــي شــركة فودافــون ومؤسســة قطــر ذ.م.م. )»المؤســس الخــاص«( إلــى مؤسســة قطــر للتربيــة والعلــوم وتنميــة المجتمــع 
)»مؤسســة قطــر«( بحيــث تصبــح مؤسســة قطــر المســاهم المالــك لـــ 100% مــن رأس مــال المؤســس الخــاص )»الصفقــة«((، وعلــى وجــه 
الخصــوص الوفــاء بجميــع الشــروط )»الشــروط«( المحــددة فــي اتفاقيــة شــراء األســهم المشــروطة والمبرمــة بتاريــخ 26 فبرايــر 2018 بيــن 

ــراء«(: ــة الش ــر )»اتفاقي ــة قط ــوروب ومؤسس ــون ي فوداف

الموافقــة علــى تعديــل هيــكل مجلــس االدارة بحيــث يصبــح مكونــً مــن ســبعة أعضــاء يتــم تعييــن أربعــة منهــم مــن قبــل المؤســس  )أ ( 
الخــاص وثالثــة أعضــاء آخريــن يكونــون أعضــاء مســتقلين منتخبيــن مــن قبــل مســاهمي الشــركة. وسيســتمر أعضــاء مجلــس االدارة 

الحالييــن فــي منصبهــم حتــى نهايــة مــدة عضويــة المجلــس الحالــي والتــي تنتهــي بتاريــخ 25 يوليــو 2019؛

)ب (  الموافقــة )مــع مراعــاة الحصــول علــى جميــع الموافقــات الالزمــة مــن الجهــات الرســمية المختصــة( علــى تعديــل المــواد 29 و36 و39 
مــن النظــام األساســي لتعكــس التغييــرات فــي هيــكل مجلــس ادارة الشــركة. 

وفــي حــال عــدم اســتكمال الصفقــة )أي فــي حــال عــدم الوفــاء بجميــع الشــروط خــالل ســتة اشــهر مــن تاريــخ اتفاقيــة الشــراء وهــي   
ــاله. ــن )أ( و )ب( أع ــي الفقرتي ــواردة ف ــالت ال ــذ التعدي ــروط(، ال تنف ــع الش ــاء بجمي ــراء للوف ــة الش ــي اتفاقي ــددة ف ــرة المح الفت

الموافقــة )مــع مراعــاة الحصــول علــى جميــع الموافقــات الالزمــة مــن الجهــات الرســمية المختصــة( علــى تعديــل المــادة 41 مــن النظــام   .5
األساســي للســماح بدفــع مبلــغ مقطــوع قــدره 1,500,000 دوالر أمريكــي الــى أعضــاء مجلــس ادارة الشــركة فــي حــال عــدم تحقيــق الشــركة 
ــاح فــي أي ســنة ماليــة بحيــث ال تتجــاوز المخصصــات لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس االدارة عــن 200,000 دوالر أمريكــي  و300,000 دوالر  ألي أرب

أمريكــي  لرئيــس مجلــس االدارة لحضورهــم ومشــاركتهم فــي اللجــان؛

تفويــض رئيــس مجلــس االدارة و/أو نائــب الرئيــس و/أو الرئيــس التنفيــذي للشــركة )و/أو مــن يقومــوا بتفويضــه( منفرديــن بالتوقيــع مــن   .6
دون حصــر علــى النظــام المعــدل واســتكمال االجــراءات الالزمــة بهــذا الشــأن مــع مراعــاة الحصــول علــى جميــع الموافقــات الالزمــة مــن 

ــة. ــمية المختص ــات الرس الجه

النظــام  علــى  المقترحــة  التعديــالت  تفاصيــل  علــى  لالطــالع   www.vodafone.qa للشــركة  االلكترونــي  الموقــع  مراجعــة  يرجــى   تنبيــه: 
االساسي المعدل.

فودافون قطر ش.م.ق.ع.



مالحظات: 

يجــب علــى المســاهمين او وكالئهــم الوصــول الــى مــكان االجتمــاع  قبــل الموعد المحدد بســاعة علــى األقل الســتكمال إجراءات التســجيل.    .1
علــى المســاهمين توفيــر بطاقاتهــم  الشــخصية وتوكيالتهــم )حســب األحــوال( عنــد التقــدم للتســجيل.

المســاهمون المســجلون فــي ســجالت األســهم بشــركة قطــر لاليــداع المركــزي لــأوراق الماليــة فــي يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة هــم   .2
ــة والتصويــت علــى قراراتهمــا. ــر العادي الذيــن يحــق لهــم حضــور االجتمــاع الســنوي للجمعيــة العامــة العاديــة واجتمــاع الجمعيــة العامــة غي

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

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

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

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

ال يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس ادارة الشركة.   .7

ــركات  ــون الش ــً لقان ــد وفق ــة بالبري ــوات خاص ــال اي دع ــى إرس ــة ال ــاهمين دون الحاج ــع المس ــً لجمي ــً قانوني ــوة اعالن ــذه الدع ــر ه تعتب  .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


