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دعوة مساهمي مجموعة إزدان القابضة لحضور اجتماع الجمعية العامة غري العادية

يتش ــرف مجل ــس إدارة مجموع ــة إزدان القابض ــة (ش.م.ق) بدع ــوة الس ــادة مس ــاهمي المجموع ــة إل ــى حض ــور اجتم ــاع الجمعي ــة العام ــة غ ــر العادي ــة لمجموع ــة إزدان القابض ــة المق ــرر عق ــده
ـاء بأبــراج إزدان الفندقي ــة ف ــي الدفن ــة ،وف ــي ح ــال ع ــدم اكتم ــال النص ــاب القانون ــي ،فيح ــدد موع ــد االجتم ــاع االحتياط ــي
ي ــوم االثن ــن المواف ــق 2019/3/18م عن ــد الس ــاعة السادس ــة والنص ــف مس ـ ً
األول ي ــوم األح ــد المواف ــق 2019/3/31م ف ــي نف ــس الم ــكان والزم ــان كموع ـ ٍ
ـد ث ــان ٍ لالجتم ــاع ،وف ــي ح ــال ع ــدم اكتم ــال النص ــاب القانون ــي ،فيح ــدد موع ــد االجتم ــاع االحتياط ــي الثان ــي ي ــوم األربع ــاء
المواف ــق 2019/5/01م ف ــي نف ــس الم ــكان والزم ــان كموع ـ ٍ
ـد ثال ــث لالجتم ــاع.
جدول أعمال الجمعية العامة غري العادية:
البنــد األول:الموافقــة علــى التعديــات المقرتحــة للنظــام األساســي لمجموعــة إزدان القابضــة تنفيــذ ًا لقــرار مجلــس إدارة هيئــة قطــر لألســواق الماليــة بشــأن تعديــل القيمــة االســمية ألســهم الشــركات المدرجــة فــي
الســوق الرئيســية والســوق الثانيــة (الشــركات الناشــئة) فــي قطــر لتصبــح ريــاالً واحــد ًا ( )١للســهم ،وتوفيقـ ًا مــع أحــكام نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق وذلــك علــى الشــكل التالــي:

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

نص المادة قبل التعديل

نص المادة بعد التعديل

المادة
()1
()5

يكــون رأس مــال الشــركة ( )26,524,966,910ريــال [ســتة وعشــرون مليــار وخمســمائة واربعــة وعشــرون مليــون
وتســعمائة وســتة وســتون ألــف وتســعمائة وعشــرة ريــال قطــري ال غــر] موزعــة علــى ( )2,6٥٢,496,691ســهم (اثنــان
مليــار وســتمائة وأثنــان وخمســون مليــون وأربعمائــة وســتة وتســعون ألــف وســتمائة وواحــد وتســعون ســهم)
القيمــة االســمية للســهم الواحــد ( )10ريــال قطــري جميعهــا أســهم تقابــل حصص ـ ًا عينيــة مقابــل امــوال غــر نقديــة
أو حقــوق مقومــة.

يكــون رأس مــال الشــركة ( )26,524,966,910ريــال [ســتة وعشــرون مليــار وخمســمائة واربعــة وعشــرون مليــون
وتســعمائة وســتة وســتون ألــف وتســعمائة وعشــرة ريــال قطــري ال غــر] موزعــة علــى ( )26,524,966,910ســهم
(ســتة وعشــرون مليــار وخمســمائة واربعــة وعشــرون مليــون وتســعمائة وســتة وســتون ألــف وتســعمائة وعشــرة)
ســهم ًا ،القيمــة االســمية للســهم الواحــد ( )1ريــاالً واحــد ًا ،جميعهــا أســهم تقابــل حصص ـ ًا عينيــة مقابــل امــوال غــر
نقديــة أو حقــوق مقومــة.

المادة
()2( )1
()6

أ -حــدد رأس مــال الشــركة بمبلــغ ( )26,524,966,910ريــال ســتة وعشــرون مليــار وخمســمائة واربعــة وعشــرون مليــون
وتســعمائة وســتة وســتون الــف وتســعمائة وعشــرة ريــال قطــري ال غــر موزعــة علــى ( )2,652,496,991ســهم ًا
(اثنــان مليــار وســتمائة واثنــان وخمســون مليــون وأربعمائــة وســتة وتســعون الــف وســتمائة وواحــد وتســعون)
ســهم ًا ،قيمــة الســهم االســمية ( 10ريــال) موزعــة علــى المســاهمني بعــد زيــادة رأس المــال.
ب -يجوز للمست�ثمري�ن غري القطري�ي تملك نسبة ال تزيد على ( )% 49من رأس مال الشركة.
جُ -يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العرب�ية معاملة القطري�ي في تملك أسهم الشركة.

أ -حــدد رأس مــال الشــركة بمبلــغ ( )26,524,966,910ريــال ســتة وعشــرون مليــار و خمســمائة واربعــة وعشــرون مليــون
وتســعمائة وســتة وســتون الــف وتســعمائة وعشــرة ريــال قطــري ال غــر موزعــة علــى ( )26,524,966,910ســهم ًا
(ســتة وعشــرون مليــار وخمســمائة واربعــة وعشــرون مليــون وتســعمائة وســتة وســتون الــف وتســعمائة
وعشــرة) ســهم ًا ،قيمــة الســهم االســمية ريــاالً واحــدا للســهم موزعــة علــى المســاهمني بعــد زيــادة رأس المــال.
ب-يجوز للمست�ثمري�ن غري القطري�ي تملك نسبة ال تزيد على ( )% 49من رأس مال الشركة.
ج-يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العرب�ية معاملة القطري�ي في تملك أسهم الشركة.
ُ

المادة
()1
()22

يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مكــون مــن أحــد عشــر عضــو ًا تنتخبهــم الجمعيــة العامــة العاديــة بطريقــة التصويــت
الســري وذلــك اعتبــارا مــن تاريـ�خ انتهــاء واليــة مجلــس اإلدارة األول المعــن.

يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مكــون مــن ( )7ســبعة أعضــاء تنتخبهــم الجمعيــة العامــة العاديــة بطريقــة االقــراع
الســري ووفقــ ًا ألســلوب التصويــت الرتاكمــي ،علــى أن يكــون ثلــث أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى األقــل مــن األعضــاء
المســتقلني مــن غــر المســاهمني ،وأن ت�كــون أغلبيــة األعضــاء مــن غــر التنفيذيـ�ي وي�جــوز تخصيــص مقعــد علــى األقــل
لتمثيــل العاملــن بالشــركة.
ت�تم عملية ترشح وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وفق ما يلي:
أوالً :ت�تولــى لجنــة الرتشــيحات وضــع شــروط العضويــة لمجلــس االدارة للثــاث ســنوات القادمــة واالعــان عــن قبــول
أوراق المرشــحني خــال فــرة محــددة.
ثاني ـ ًا :تقــوم لجنــة الرتشــيحات بفــرز أوراق الرتشــيح ووضــع كل مرشــح ضمــن الفئــة التــي يجــب ترشــحه فيهــا وفــق
تعريــف عضــو مجلــس اإلدارة بنظــام حوكمــة الشــركات المســاهمة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية ،واخطــار الجهــات
المختصــة بالقائمــة النهائيــة بأســماء وبيانــات المرشــحني لعضويــة المجلــس وبياناتهــم ،قبــل التاريــ�خ المحــدد
النتخابــات المجلــس بأســبوعني علــى األقــل.

الفقرة
( )3من
المادة
()23

أن يكــون مســاهم ًا ،ومالــك ًا لعــدد ( )10,000ســهم مــن أســهم الشــركة ،ويتــم إيداعهــا فــي أحــد البنــوك المعتمــدة،
خــال ســتني يومـ ًا مــن تاريـ�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 والدائنــن 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 ( )3مــن هــذه المــادة .وإذا فقــد عضــو مجلــس اإلدارة
أي مــن هــذه الشــروط زالــت عنــه صفــة العضويــة مــن تاري ـ�خ فقدانــه ذلــك الشــرط.

أن يكــون مســاهم ًا ،ومالــك ًا عنــد انتخابــه أو خــال ثالثــن يومــ ًا مــن تاريــ�خ انتخابــه لعــدد ( )100,000ســهم مــن أســهم
الشــركة ،وي�جــب إيداعهــا خــال ســتني يومـ ًا مــن تاريـ�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،
وأن تخصــص لضمــان حقــوق الشــركة والمســاهمني والدائنــن والغــر عــن المســؤولية التــي تقــع علــى أعضــاء
المجلــس ،وإذا لــم يقــدم العضــو الضمــان علــى الوجــه المذكــور بطلــت عضويتــه ،ويعفــى العضــو المســتقل والعضــو
الــذي يم ّثــل العاملــن 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:
يمث ــل المجل ــس كاف ــة المس ــاهمني ،وعلي ــه ب ــذل العناي ــة الالزم ــة ف ــي إدارة الش ــركة بطريق ــة فعال ــة ومنتج ــة بم ــا يحق ــق مصلح ــة الش ــركة والش ــركاء والمس ــاهمني ،وأصح ــاب المصال ــح ،ويحق ــق النف ــع الع ــام وتنمي ــة
االس ـت�ثمار فــي الدولــة ،وتنميــة المجتمــع ،وعليــه أن يتحمــل مســؤولية حمايــة المســاهمني مــن األعمــال والممارســات غــر القانونيــة أو التعســفية أو أي أعمــال أو قــرارات قــد تلحــق ضــررا بهــم أو تعمــل علــى التمي�يــز
بينه ــم أو تمك ــن فئ ــة م ــن أخ ــرى.
ويتحمل المجلس مسؤوليته وفقا لآلتي:
-1
-2
-3
-4
-5

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.
يمثل عضو المجلس جميع المساهمني ،وعليه أن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة ال مصلحة من يمثله أو من صوت له لتعي�ينه بالمجلس.
يحــدد المجلــس الصالحيــات التــي يفوضهــا لــإدارة التنفيذيــة ،وإجــراءات اتخــاذ القــرار ومــدة التفويــض ،كمــا يحــدد الموضوعــات التــي يحتفــظ بصالحيــة البــت فيهــا ،وترفــع اإلدارة التنفيذيــة تقاري ـ�ر دوريــة عــن ممارســتها
للصالحيــات المفوضــة
الت�أكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة وبخاصة الجوانب المالية والقانونية فضالً عن تدري�بهم إن لزم األمر.
الت�أكد من إتاحة الشركة المعلومات الكافية عن شؤونها لجميع أعضاء المجلس بوجه عام وألعضاء المجلس غري التنفيذي�ي بوجه خاص وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة.

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 المرتتبة على ملكية السهم ومنها:
 -1الحق في االعرتاض على أي قرار يصدر لغري مصلحتهم أو يخل بملكية رأس مال الشركة.
 -2الحق في التصويت الرتاكمي في انتخابات أعضاء مجلس اإلدارة
 -3حق الرتشح لعضوية مجلس اإلدارة وانتخاب أعضائه.
 -4حقوق توزيع األرباح ،والحصول على المعلومات.
 -5إقرار سياسة المكافآت ومنح الحوافز بالشركة ومنها مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا.
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:
حقــوق المســاهمني بشــكل عــام وحقــوق األقليــة بشــكل خــاص محميــة بموجــب النظــام األساســي وال يجــوز إبــرام الصفقــات الكــرى التــي مــن شــأنها تعديــل هيــكل رأس المــال كحــل الشــركة أو تصفيتهــا أو تحولهــا إلــى نــوع أخــر أو
اندماجهــا فــي شــركة أخــرى أو االســتحواذ عليهــا أو بيــع كل المشــروع الــذي قامــت مــن أجلــه الشــركة أو التصــرف فيــه بــأي وجــه آخــر مــن قبــل األغلبيــة إال مــن خــال اإلجــراءات التاليــة:
•

أن يتم اتخاذ القرار بذلك من خالل جمعية عامة تعقد بصفة غري عادية يحضر فيها نسبة ال تقل عن  %75من المساهمني 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 الكبرية وإتباع التعليمات الخاصة بذلك والصادرة عن هيئة قطر لألسواق المالية والسوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة بما يحمي حقوق األقلية.

يفوضه المجلس بالتوقيع على النظام األساسي للمجموعة بعد التعديل واست�كمال اإلجراءات الالزمة بهذا الشأن.
البند الثاني :تفويض رئيس مجلس اإلدارة /أو نائب الرئيس/أو من ّ
ونوجه عناية السادة المساهمني الى ما يلي:
•
•
•

يج ــب عل ــى المس ــاهمني أو وكالئه ــم الحض ــور إل ــى م ــكان االجتم ــاع قب ــل الموع ــد المح ــدد بس ــاعة واح ــدة عل ــى األق ــل إلتم ــام إجــراءات التس ــجيل ولتنظي ــم كش ــوفات بأس ــماء الحض ــور وع ــدد األس ــهم الت ــي يحمله ــا كل
منه ــم.
يجــوز التوكيــل فــي حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة بشــرط أن يكــون الوكيــل مســاهم ًا ،وأن يكــون التوكيــل خاص ـ ًا وثابت ـ ًا بالكتابــة ،وال يجــوز للمســاهم توكيــل أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي حضــور اجتماعــات الجمعيــة
العام ــة نياب ــة عن ــه ،وف ــي جمي ــع األح ــوال ال يج ــوز أن يزي ــد ع ــدد األس ــهم الت ــي يحوزه ــا الوكي ــل به ــذه الصف ــة عل ــى ( )%5م ــن أس ــهم رأس م ــال الشــركة.
فيما عدا األشخاص المعنوية ،ال يجوز أن يكون ألحد المساهمني عدد من األصوات يجاوز ( )%25من عدد األصوات المقررة لألسهم الممثلة في االجتماع.
خالد بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة

