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دعوة مساهمي مجموعة إزدان القابضة لحضور اجتماع الجمعية العامة غري العادية دعــــــــوة

يتشـــرف مجلـــس إدارة مجموعـــة إزدان القابضـــة )ش.م.ق( بدعـــوة الســـادة مســـاهمي المجموعـــة إلـــى حضـــور اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة غـــر العاديـــة لمجموعـــة إزدان القابضـــة المقـــرر عقـــده 
يـــوم االثنـــن الموافـــق 2019/3/18م عنـــد الســـاعة السادســـة والنصـــف مســـاًء بأبـــراج إزدان الفندقيـــة فـــي الدفنـــة، وفـــي حـــال عـــدم اكتمـــال النصـــاب القانونـــي، فيحـــدد موعـــد االجتمـــاع االحتياطـــي 
األول يـــوم األحـــد الموافـــق 2019/3/31م فـــي نفـــس المـــكان والزمـــان كموعـــٍد ثـــانٍ لالجتمـــاع، وفـــي حـــال عـــدم اكتمـــال النصـــاب القانونـــي، فيحـــدد موعـــد االجتمـــاع االحتياطـــي الثانـــي يـــوم األربعـــاء 

ـــث لالجتمـــاع. الموافـــق 2019/5/01م فـــي نفـــس المـــكان والزمـــان كموعـــٍد ثال

جدول أعمال الجمعية العامة غري العادية:

البنـــد األول:الموافقـــة علـــى التعديـــالت المقرتحـــة للنظـــام األساســـي لمجموعـــة إزدان القابضـــة تنفيـــذاً لقـــرار مجلـــس إدارة هيئـــة قطـــر لألســـواق الماليـــة بشـــأن تعديـــل القيمـــة االســـمية ألســـهم الشـــركات المدرجـــة فـــي 
الســـوق الرئيســـية والســـوق الثانيـــة )الشـــركات الناشـــئة( فـــي قطـــر لتصبـــح ريـــاالً واحـــداً )1( للســـهم، وتوفيقـــًا مـــع أحـــكام نظـــام حوكمـــة الشـــركات والكيانـــات القانونيـــة المدرجـــة فـــي الســـوق وذلـــك علـــى الشـــكل التالـــي: 

أ- تعديل المواد )٥-٦-٢٢-٢٣( من النظام األساسي:

نص المادة بعد التعديلنص المادة قبل التعديلم

المادة 
 )1()٥(

مليــون  وعشــرون  واربعــة  وخمســمائة  مليــار  وعشــرون  ]ســتة  ريــال   )26,524,966,910( الشــركة  مــال  رأس  يكــون 
وتســعمائة وســتة وســتون ألــف وتســعمائة وعشــرة ريــال قطــري ال غــر[ موزعــة علــى )2,652,496,691( ســهم )اثنــان 
مليــار وســتمائة وأثنــان وخمســون مليــون وأربعمائــة وســتة وتســعون ألــف وســتمائة وواحــد وتســعون ســهم( 
القيمــة االســمية للســهم الواحــد )10( ريــال قطــري جميعهــا أســهم تقابــل حصصــًا عينيــة مقابــل امــوال غــر نقديــة 

أو حقــوق مقومــة.

مليــون  وعشــرون  واربعــة  وخمســمائة  مليــار  وعشــرون  ]ســتة  ريــال   )26,524,966,910( الشــركة  مــال  رأس  يكــون 
وتســعمائة وســتة وســتون ألــف وتســعمائة وعشــرة ريــال قطــري ال غــر[ موزعــة علــى )26,524,966,910( ســهم 
)ســتة وعشــرون مليــار وخمســمائة واربعــة وعشــرون مليــون وتســعمائة وســتة وســتون ألــف وتســعمائة وعشــرة( 
ــاالً واحــدًا، جميعهــا أســهم تقابــل حصصــًا عينيــة مقابــل امــوال غــر  ســهمًا، القيمــة االســمية للســهم الواحــد )1( ري

نقديــة أو حقــوق مقومــة.

المادة
)٢( )1()٦(

أ -  حــدد رأس مــال الشــركة بمبلــغ )26,524,966,910( ريــال ســتة وعشــرون مليــار وخمســمائة واربعــة وعشــرون مليــون 
وتســعمائة وســتة وســتون الــف وتســعمائة وعشــرة ريــال قطــري ال غــر موزعــة علــى )2,652,496,991( ســهمًا 
)اثنــان مليــار وســتمائة واثنــان وخمســون مليــون وأربعمائــة وســتة وتســعون الــف وســتمائة وواحــد وتســعون( 

ســهمًا، قيمــة الســهم االســمية )10 ريــال( موزعــة علــى المســاهمني بعــد زيــادة رأس المــال.
ب - يجوز للمست�ثمري�ن غر القطري�ني تملك نسبة ال تزيد على )49 %( من رأس مال الشركة.

ج- ُيعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العرب�ية معاملة القطري�ني في تملك أسهم الشركة.

أ - حــدد رأس مــال الشــركة بمبلــغ )26,524,966,910( ريــال ســتة وعشــرون مليــار و خمســمائة واربعــة وعشــرون مليــون 
وتســعمائة وســتة وســتون الــف وتســعمائة وعشــرة ريــال قطــري ال غــر موزعــة علــى )26,524,966,910( ســهمًا 
الــف وتســعمائة  )ســتة وعشــرون مليــار وخمســمائة واربعــة وعشــرون مليــون وتســعمائة وســتة وســتون 
وعشــرة( ســهمًا، قيمــة الســهم االســمية ريــاالً واحــدا للســهم موزعــة علــى المســاهمني بعــد زيــادة رأس المــال.

ب -يجوز للمست�ثمري�ن غر القطري�ني تملك نسبة ال تزيد على )49 %( من رأس مال الشركة.
ج-ُيعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العرب�ية معاملة القطري�ني في تملك أسهم الشركة.

المادة 
)1( )٢٢(

يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مكــون مــن أحــد عشــر عضــوًا تنتخبهــم الجمعيــة العامــة العاديــة بطريقــة التصويــت 
الســري وذلــك اعتبــارا مــن تاريــ�خ انتهــاء واليــة مجلــس اإلدارة األول المعــني.

يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مكــون مــن )7( ســبعة أعضــاء تنتخبهــم الجمعيــة العامــة العاديــة بطريقــة االقــراع 
الســري ووفقــًا ألســلوب التصويــت الراكمــي، علــى أن يكــون ثلــث أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى األقــل مــن األعضــاء 
المســتقلني مــن غــر المســاهمني، وأن ت�كــون أغلبيــة األعضــاء مــن غــر التنفيذيــ�ني وي�جــوز تخصيــص مقعــد علــى األقــل 

لتمثيــل العاملــني بالشــركة.
ت�تم عملية ترشح وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وفق ما يلي:

أوالً: ت�تولــى لجنــة الرشــيحات وضــع شــروط العضويــة لمجلــس االدارة للثــاث ســنوات القادمــة واالعــان عــن قبــول 
أوراق المرشــحني خــال فــرة محــددة.

ثانيــًا: تقــوم لجنــة الرشــيحات بفــرز أوراق الرشــيح ووضــع كل مرشــح ضمــن الفئــة التــي يجــب ترشــحه فيهــا وفــق 
تعريــف عضــو مجلــس اإلدارة بنظــام حوكمــة الشــركات المســاهمة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية، واخطــار الجهــات 
المحــدد  التاريــ�خ  قبــل  وبياناتهــم،  المجلــس  لعضويــة  المرشــحني  وبيانــات  بأســماء  النهائيــة  بالقائمــة  المختصــة 

النتخابــات المجلــس بأســبوعني علــى األقــل.

الفقرة 
)٣( من 
المادة 

)٢٣(

أن يكــون مســاهمًا، ومالــكًا لعــدد )10,000( ســهم مــن أســهم الشــركة، ويتــم إيداعهــا فــي أحــد البنــوك المعتمــدة، 
خــال ســتني يومــًا مــن تاريــ�خ بــدء العضويــة، ويســتمر إيداعهــا مــع عــدم قابليتهــا للتــداول أو الرهــن أو الحجــز إلــى أن 

تنتهــي مــدة العضويــة، ويصــدق علــى ميزانيــة آخــر ســنة ماليــة قــام فيهــا العضــو بأعمالــه.
وتخصــص األســهم المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة لضمــان حقــوق الشــركة والمســاهمني والدائنــني والغــر 
عــن المســؤولية التــي تقــع علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة، وإذا لــم يقــدم العضــو الضمــان علــى الوجــه المذكــور بطلــت 

عضويتــه.
وي�جــوز أن يكــون ثلــث أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن األعضــاء المســتقلني ذوي الخــرة مــن غــر المســاهمني، ويعفــى 
هــؤالء مــن شــرط تملــك األســهم المنصــوص عليهــا فــي البنــد )3( مــن هــذه المــادة. وإذا فقــد عضــو مجلــس اإلدارة 

أي مــن هــذه الشــروط زالــت عنــه صفــة العضويــة مــن تاريــ�خ فقدانــه ذلــك الشــرط.

أن يكــون مســاهمًا، ومالــكًا عنــد انتخابــه أو خــال ثاثــني يومــًا مــن تاريــ�خ انتخابــه لعــدد )100,000( ســهم مــن أســهم 
الشــركة، وي�جــب إيداعهــا خــال ســتني يومــًا مــن تاريــ�خ بــدء العضويــة لــدى جهــة اإليــداع مــع عــدم قابليتهــا للتــداول أو 
الرهــن أو الحجــز إلــى أن تنتهــي مــدة العضويــة ويصــدق علــى ميزانيــة آخــر ســنة ماليــة قــام فيهــا العضــو بأعمالــه، 
التــي تقــع علــى أعضــاء  وأن تخصــص لضمــان حقــوق الشــركة والمســاهمني والدائنــني والغــر عــن المســؤولية 
المجلــس، وإذا لــم يقــدم العضــو الضمــان علــى الوجــه المذكــور بطلــت عضويتــه، ويعفــى العضــو المســتقل والعضــو 

الــذي يمّثــل العاملــني بالشــركة مــن ذلــك الشــرط.
وإذا فقد عضو مجلس اإلدارة أي من هذه الشروط زالت عنه صفة العضوية من تاري�خ فقدانه ذلك الشرط.

 ب. إضافة مادة جديدة في النظام األساسي خاصة بمسؤوليات المجلس:

يمثـــل المجلـــس كافـــة المســـاهمني، وعليـــه بـــذل العنايـــة الازمـــة فـــي إدارة الشـــركة بطريقـــة فعالـــة ومنتجـــة بمـــا يحقـــق مصلحـــة الشـــركة والشـــركاء والمســـاهمني، وأصحـــاب المصالـــح، ويحقـــق النفـــع العـــام وتنميـــة 
االســـت�ثمار فـــي الدولـــة، وتنميـــة المجتمـــع، وعليـــه أن يتحمـــل مســـؤولية حمايـــة المســـاهمني مـــن األعمـــال والممارســـات غـــر القانونيـــة أو التعســـفية أو أي أعمـــال أو قـــرارات قـــد تلحـــق ضـــررا بهـــم أو تعمـــل علـــى التمي�يـــز 

بينهـــم أو تمكـــن فئـــة مـــن أخـــرى.
ويتحمل المجلس مسؤوليته وفقا لآلتي:

يؤدي المجلس مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، وأن ت�كون قراراته مبنية على معلومات وافية من اإلدارة التنفيذية، أو من أي مصدر آخر موثوق به.  -1
يمثل عضو المجلس جميع المساهمن، وعليه أن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة ال مصلحة من يمثله أو من صوت له لتعي�ينه بالمجلس.  -2

يحـــدد المجلـــس الصالحيـــات التـــي يفوضهـــا لـــإدارة التنفيذيـــة، وإجـــراءات اتخـــاذ القـــرار ومـــدة التفويـــض، كمـــا يحـــدد الموضوعـــات التـــي يحتفـــظ بصالحيـــة البـــت فيهـــا، وترفـــع اإلدارة التنفيذيـــة تقاريـــ�ر دوريـــة عـــن ممارســـتها   -3
للصالحيـــات المفوضـــة

الت�أكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة وبخاصة الجوانب المالية والقانونية فضالً عن تدري�بهم إن لزم األمر.  -4
الت�أكد من إتاحة الشركة المعلومات الكافية عن شؤونها لجميع أعضاء المجلس بوجه عام وألعضاء المجلس غر التنفيذي�ن بوجه خاص وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة.  -5

 ج. إضافة مادة جديدة في النظام األساسي خاصة بصغار المساهمني واألقلية:

يعامل صغار المساهمني واألقلية معاملة كبار المساهمني ويحظر التمي�يز بني المساهمني ألي سبب ولهم كافة الحقوق المرتبة على ملكية السهم ومنها:

الحق في االعرتاض على أي قرار يصدر لغر مصلحتهم أو يخل بملكية رأس مال الشركة.  -1
الحق في التصويت الرتاكمي في انتخابات أعضاء مجلس اإلدارة   -2

حق الرتشح لعضوية مجلس اإلدارة وانتخاب أعضائه.  -3
حقوق توزيع األرباح، والحصول على المعلومات.  -4

إقرار سياسة المكافآت ومنح الحوافز بالشركة ومنها مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا.  -5
وفي جميع األحوال ال يحق لكبار المساهمني )المست�ثمري�ن( التحكم في الشركة أو السيطرة عليها، كما يمنع تحكم أي عضو أو أكرث في إصدار القرارات.

د. إضافة مادة جديدة في النظام األساسي خاصة بحقوق المساهمني بالصفقات الكربى:

حقـــوق المســـاهمني بشـــكل عـــام وحقـــوق األقليـــة بشـــكل خـــاص محميـــة بموجـــب النظـــام األساســـي وال يجـــوز إبـــرام الصفقـــات الكـــرى التـــي مـــن شـــأنها تعديـــل هيـــكل رأس المـــال كحـــل الشـــركة أو تصفيتهـــا أو تحولهـــا إلـــى نـــوع أخـــر أو 
اندماجهـــا فـــي شـــركة أخـــرى أو االســـتحواذ عليهـــا أو بيـــع كل المشـــروع الـــذي قامـــت مـــن أجلـــه الشـــركة أو التصـــرف فيـــه بـــأي وجـــه آخـــر مـــن قبـــل األغلبيـــة إال مـــن خـــال اإلجـــراءات التاليـــة:

أن يتم اتخاذ القرار بذلك من خالل جمعية عامة تعقد بصفة غر عادية يحضر فيها نسبة ال تقل عن 75% من المساهمن وبموافقة نسبة ال تقل عن أغلبية رأس المال على القرار المطلوب الموافقة عليه.  •
أن يسبق هذه الصفقات إفصاح عن االتفاق المزمع الدخول فيه.  •

استيفاء موافقة الجهات الرقابية على الصفقة الكبرة وإتباع التعليمات الخاصة بذلك والصادرة عن هيئة قطر لألسواق المالية والسوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة بما يحمي حقوق األقلية.  •

البند الثاني: تفويض رئيس مجلس اإلدارة /أو نائب الرئيس/أو من يّفوضه المجلس بالتوقيع على النظام األساسي للمجموعة بعد التعديل واست�كمال اإلجراءات الالزمة بهذا الشأن. 

ونوجه عناية السادة المساهمن الى ما يلي: 

يجـــب علـــى المســـاهمن أو وكالئهـــم الحضـــور إلـــى مـــكان االجتمـــاع قبـــل الموعـــد المحـــدد بســـاعة واحـــدة علـــى األقـــل إلتمـــام إجـــراءات التســـجيل ولتنظيـــم كشـــوفات بأســـماء الحضـــور وعـــدد األســـهم التـــي يحملهـــا كل   •
منهـــم.

يجـــوز التوكيـــل فـــي حضـــور اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة بشـــرط أن يكـــون الوكيـــل مســـاهمًا، وأن يكـــون التوكيـــل خاصـــًا وثابتـــًا بالكتابـــة، وال يجـــوز للمســـاهم توكيـــل أحـــد أعضـــاء مجلـــس اإلدارة فـــي حضـــور اجتماعـــات الجمعيـــة   •
العامـــة نيابـــة عنـــه، وفـــي جميـــع األحـــوال ال يجـــوز أن يزيـــد عـــدد األســـهم التـــي يحوزهـــا الوكيـــل بهـــذه الصفـــة علـــى )5%( مـــن أســـهم رأس مـــال الشـــركة.

فيما عدا األشخاص المعنوية، ال يجوز أن يكون ألحد المساهمن عدد من األصوات يجاوز )25%( من عدد األصوات المقررة لألسهم الممثلة في االجتماع.  •
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  خالد بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني 
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