
جممو عة امل�ستثمرين القطريني )�ش.م.ع.ق(

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمجموعة المستثمرين القطريين )ش.م.ع.ق(
ال�صادة امل�صاهمني الكرام نظراً لعدم اكتمال الن�صاب القانوين لجتماع اجلمعية العامة غري العادية الأول ، ندعوكم حل�صور اجتماع اجلمعية العامة غري العادية الثاين الذي �صيعقد مب�صيئة اهلل يوم الإثنني 29 نوفمرب 2021 ، ال�صاعة 4:30 م�صاًء يف مقر ال�صركة مبنطقة لو�صيل وبو�صائل التوا�صل 

احلديثة. ومن ثم ، يرجى من امل�صاهمني التواجد يف قاعة الجتماع اأو احل�صور افرتا�صياً عرب و�صائل الت�صال املرئي قبل �صاعة على الأقل من املوعد املحدد لالجتماع لت�صجيل احل�صور وعدد الأ�صهم.

alphaqatar2020@gmail.com :للح�صور افرتا�صيا ، يرجى من امل�صاهمني املعنيني تقدمي املعلومات وامل�صتندات التالية باإر�صال بريد اإلكرتوين اإىل العنوان الإلكرتوين

�صورة من اإثبات ال�صخ�صية - رقم اجلوال - رقم امل�صاهم - �صورة من التفوي�ض وامل�صتندات الداعمة ملمثلي الأفراد و اجلهات الإعتبارية.

�صيتم اإر�صال رابط امل�صاركة الفرتا�صية يف الجتماع اإلكرتونيا للم�صاهمني الذين مت ا�صتالم تفا�صيل الت�صال اخلا�صة بهم.

ميكن للم�صاهمني احلا�صرين افرتا�صيا مناق�صة جدول الأعمال، وتوجيه الأ�صئلة عن طريق اإر�صال اأ�صئلتهم اأو تعليقاتهم يف مربع املناق�صة اأثناء الجتماع. 

مادة )3(

غر�ض ال�شركة:

1- امل�صاركة يف اإدارة ال�صركات التابعة لها اأو التي ت�صاهم فيها.

2- توفري الدعم الالزم لل�صركات التابعة لها 

3- ا�صتثمار اأموالها يف الأ�صهم وال�صندات والأوراق املالية.

4- متلك املنقولت و العقارات الالزمة ملبا�صرة ن�صاط ال�صركة.

5- امل�صاركة يف تاأ�صي�ض ال�صركات بانواعها داخل وخارج دولة قطر.

و ب�صفة عامة يكون لل�صركة احلق بالقيام بجميع الأعمال و الت�صرفات الالزمة لتحقيق اأهدافها.

مادة )14(

حتتفظ ال�صركة ب�صجل خا�ض يطلق عليه “�صجل امل�صاهمني” يقيد به اأ�صماء امل�صاهمني وجن�صياتهم ومواطنهم وما ميلكه كل منهم والقدر املدفوع من قيمة ال�صهم 

، ولالدارة والهيئة الإطالع على هذه البيانات واحل�صول على ن�صخة منها.  ويجب  على  ال�صركة اأن تودع ن�صخة من هذا ال�صجل لدى جهة الإيداع ، واأن تفو�ض تلك 

اجلهة حفظ وتنظيم هذا ال�صجل ، و يجوز لكل م�صاهم الإطالع على هذا ال�صجل جماناً فيما يخ�ض م�صاهمته ، وفقاً لل�صوابط التي حتددها الهيئة وجهة الإيداع 

يف هذا ال�صاأن.

ولكل ذي �صاأن احلق يف طلب ت�صحيح البيانات الواردة بال�صجل وبخا�صة اإذا قيد �صخ�ض فيه اأو حذف منه دون مربر.

مادة )31(

يتوىل اإدارة ال�صركة جمل�ض اإدارة مكون من خم�صة اأع�صاء على اأن يكون ثلث اأع�صاء املجل�ض على القل من امل�صتقلني ، واأن تكون اأغلبية الأع�صاء من غري التنفيذيني 

وع�صو على الأقل لتمثيل العاملني بال�صركة .

مع مراعاة اأحكام املادة )12( واملادة )32( من هذا النظام تتم عملية تر�صح واإنتخاب اأع�صاء جمل�ض الدارة وفق ما يلي :

اأوًل: تتوىل جلنة الرت�صيحات و�صع �صروط الرت�صح لع�صوية جمل�ض الإدارة والعالن عن قبول اأوراق املر�صحني خالل الفرتة التي حتددها اللجنة لقبول الطلبات .

ثانياً: يخ�ص�ض مقعد من مقاعد املجل�ض لأحد العاملني بال�صركة بدرجة مدير على الأقل وفق ال�صيا�صة التي تعتمدها ال�صركة .

ثالثاً: تقوم جلنة الرت�صيحات بفرز اأوراق الرت�صيح وو�صع كل مر�صح �صمن الفئة املحددة للرت�صح مع مراعاة اأحكام هذا النظام ، واخطار اجلهات املخت�صة بالقائمة 

النهائية للمر�صحني خالل ثالث اأيام عمل تبداأ من اليوم التايل لغالق باب الرت�صيح .

يف حال تعدد املر�صحني ل�صغل مقعد املجل�ض ،

تبداأ اجلمعية العامة بالت�صويت على املر�صحني غري امل�صتقلني واإعالن نتيجة الت�صويت . 

يتبع ذلك الت�صويت على املر�صحني امل�صتقلني وممثل العاملني واإعالن نتيجة الت�صويت على اجلمعية العامة .

مع مراعاة احكام املادة )3/32( يجوز لل�صخ�ض العتباري الرت�صح ل�صغل اأكرث من مقعد يف جمل�ض الدارة بن�صبة ما ميلكه من ا�صهم يف ال�صركة وقت فتح باب الرت�صيح 

اىل اجمايل عدد املقاعد املن�صو�ض عليه يف النظام ال�صا�صي ، ويعترب متلك الن�صبة امل�صار اليها �صرطاً لبقاء الع�صوية قائمة ملا يزيد عن مقعد واحد .

على ان تكون مدة ع�صوية املجل�ض ثالث �صنوات .

مادة )32(

ي�صرتط يف ع�صو جمل�ض الإدارة :

1- األ يقل عمره عن واحد وع�صرين عاماً ، و اأـن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.

2- ال يكون قد �صبق احلكم عليه بعقوبة جنائية ، او يف جرمية خملة بال�صرف اأو المانة او يف جرمية من اجلرمية املن�صو�ض عليها فـي املادتني )334(، )335( من 

قانون ال�صركات التجارية امل�صار اإليه ، اأو اأن يكون ق�صي باإفال�صه، ما مل يكن قــد رد اإليه   اإعتباره.

3- اأن يكون م�صاهماً و مـالكاً لـعدد 100،000 �صهم مـن اأ�صهم ال�صركة ، يخ�ص�ض ل�صمان حقـوق الـ�صركة وامل�صاهمني والدائنني والغري عـن امل�صئولية التي تقع على اأع�صاء 

جمل�ض الإدارة ، وت�صتثنى تلك ال�صهم من اأحكام املادة )12( من هذا النظام .

ويجب اإيداع تلك الأ�صهم لدى جهة الإيداع اأو يف اأحد البنوك املعتمدة خالل �صتني يوماً من تاريخ بدء الع�صوية ، وي�صتمر اإيداعها مـع عـدم قابليتها للتدوال اأو الرهن 

اأو احلجز اإىل اأن تنتهي مدة الع�صوية وُي�صدق على ميزانية اآخر �صنة مالية قام فيها الع�صو باأعماله .

واإذا مل يقدم الع�صو ال�صمان على الوجه املذكور بطلت ع�صويته ما مل يكن ع�صواً م�صتقاًل اأو ممثل للعاملني بال�صركة ، في�صتثنى من �صرط �صمان الع�صوية املن�صو�ض 

عليه يف البند )3( من هذه املادة.

اأن يكون �صخ�صاً طبيعياً ، اأو من الأ�صخا�ض الإعتبارية القطرية اأو املوؤ�ص�صات احلكومية .

مادة )35(

رئي�ض جمل�ض الإدارة هو رئي�ض ال�صركة وميثلها لـدى الغري واأمام الق�صاء ، وعليه اأن ينفذ قـرارات املجل�ض واأن يتقيد بتو�صياته . ويجوز له اأن يفو�ض غريه من اأع�صاء 

املجل�ض اأو اأحد اأع�صاء الإدارة التنفيذية العليا يف بع�ض �صالحياته ، ويجب اأن يكون التفوي�ض حمدد املدة واملو�صوع .

ويحل نائب الرئي�ض حمل الرئي�ض عند غيابه .

مادة )36(

مع مراعاة املادة )31( من هذا النظام ، اإذا �صغر مركز ع�صو يف جمل�ض الإدارة �صغله من كان حائزاً لأكرث الأ�صوات الذين لـم يفوزوا بع�صوية جمل�ض الإدارة ، واإذا قام 

به مانع �صغله من يليه يف الرتتيب ويكمل الع�صو اجلديد مدة �صلفه فقط.

اأمـا اإذا بلغ عدد املقاعد ال�صاغرة ربع عدد مقاعد املجل�ض ، فانه يتعني على جمل�ض الإدارة توجيه دعوة اىل اجلمعية العامة لتجتمع خالل �صهرين من تاريخ خلو اخر 

مركز ، لإنتخاب من ي�صغل املقاعد ال�صاغرة . 

 

مادة )37(

مع مراعاة الخت�صا�صات املقررة للجمعية العامة يف هذا القانون اأو النظام الأ�صا�صي لل�صركة ، يتمتع جمل�ض الإدارة باأو�صع ال�صلطات الالزمة للقيام بالعمال التي 

يقت�صيها غر�ض ال�صركة ، ويكون له يف حدود اخت�صا�صه ، اأن يفو�ض اأحد اأع�صائه يف القيام بعمل معني اأو اأكرث اأو بال�صراف على وجه من وجوه ن�صاط ال�صركة .

ويجوز للمجل�ض التوقيع على عقود البيع وال�صراء واليجار والت�صوية وحوالت احلق والكفالت البنكية وجميع امل�صتندات الالزمة ملبا�صرة ن�صاط ال�صركة و�صركاتها 

التابعة و رهن اأ�صول وموجودات ال�صركة بغر�ض عقد القرو�ض مع البنوك اأو املوؤ�ص�صات املالية املحلية والعاملية .

مادة )46(

حُتدد اجلمعية العامة العادية مكافاآت اأع�صاء جمل�ض الإدارة على األ تزيد ن�صبة تلك املكافاأة على 5% من الربح ال�صايف بعد خ�صم الحتياطات والإ�صتقطاعات القانونية 

وتوزيع ربح على امل�صاهمني ل يقل عن 5% من راأ�ض مال ال�صركة املدفوع على امل�صاهمني. 

اأع�صاء جمل�ض الإدارة مببلغ مقطوع بعد موافقة اجلمعية العامة  اأرباح على امل�صاهمني يجوز حتديد مكافاآت  اأو عدم توزيع   ، اأرباحاً  ويف حال عدم حتقيق ال�صركة 

لل�صركة ، وللوزارة اأن ت�صع حداً اأعلى لهذا املبلغ .

مادة )47(

تنعقد اجلمعية العامة بدعوة من جمل�ض الإدارة مرة على الأقل يف ال�صنة ويف املكان والزمان اللذين يحددهما املجل�ض بعد موافقة الإدارة ، ويجب اأن يكون النعقاد 

خالل ال�صهور الأربعة التالية لنهاية ال�صنة املالية لل�صركة .

وملجل�ض الإدارة دعوة اجلمعية العامة كلما دعت احلاجة لذلك .

ويجوز عقد اجلمعية العامة ، من خالل و�صائل التقنية احلديثة ، وفقاً لل�صوابط التي حتددها الوزارة . 

مادة )50(

 1- لكل م�صاهم احلق يف ح�صور اجلمعية العامة ، ويكون له عدد من الأ�صوات يعادل عدد اأ�صهمه ، وت�صدر القرارات بالأغلبية املطلقة لالأ�صهم املمثلة يف الجتماع.

ر واملحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً   ميثل الق�صّ

 2- يجوز التوكيل يف ح�صور اجتماعات اجلمعية العامة ب�صرط ان يكون الوكيل م�صاهماً ، وان يكون التوكيل خا�صاً وثابتاً بالكتابة ، ول يجوز للم�صاهم توكيل اأحد 

اأع�صاء جمل�ض الإدارة يف ح�صور اجتماعات اجلمعية العامة نيابة عنه .

3- ويف جميع  الأحوال ل يجوز  اأن يزيد عدد ال�صهم التي يحوزها الوكيل بهذه ال�صفة عن 5% من اأ�صهم راأ�ض مال ال�صركة.

ويحظر على الأ�صخا�ض الإعتبارية واملحافظ وال�صناديق غري القطرية احل�صور اأو الت�صويت يف اجلمعية العامة مامل تقدم بيان موثق بال�صركاء فيها ومالك روؤو�ض 

الأموال وقت اإثبات احل�صور يف اجلمعية العامة بنوعيها )عادية وغري عادية( ، على اأن تكون تلك البيانات موثقة ومعتمدة ر�صمياً من وزارة اخلارجية القطرية .

ويف جميع الأحوال ، ل يجوز الت�صويت يف اجلمعية العامة ) اأ�صالة اأو نيابة ( باأي عدد من الأ�صهم يخالف اأحكام املادة )12( من هذا النظام اأو القوانني اأو قرارات 

هيئة قطر لالأ�صواق املالية . 

مادة )51(

يكون الت�صويت يف اجلمعية العامة بطريقة رفع الأيدي .

ويجوز م�صاركة امل�صاهم يف مداولة اجلمعية العامة ، والت�صويت فيها الكرتونياً ، وذلك وفقاً لل�صوابط التي حتددها الوزارة ، وبالتن�صيق مع الهيئة .

ويجب اأن يكون الت�صويت بطريق القرتاع ال�صري اإذا كان القرار متعلقاً بانتخاب اأع�صاء جمل�ض الإدارة اأو بعزلهم اأو باإقامة دعوى امل�صوؤولية عليهم. اأو اإذا طلب ذلك 

رئي�ض جمل�ض الإدارة اأو عدد من امل�صاهمني ميثلون ع�صر الأ�صوات احلا�صرة يف الجتماع على الأقل. ول يجوز لأع�صاء جمل�ض الإدارة ال�صرتاك يف الت�صويت على 

قرارات اجلمعية العامة املتعلقة بتحديد رواتبهم اأو مكافاتهم اأو اإبراء ذمتهم من امل�صوؤولية .

وتكون القرارات التي ت�صدرها اجلمعية العامة وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأ�صا�صي لل�صركة ملزمة جلميع امل�صاهمني �صواء كانوا حا�صرين يف الجتماع الذي 

�صدرت فيه اأو غائبني ، و�صواء كانوا موافقني اأو خمالفني لها ، وعلى جمل�ض الإدارة تنفيذها فور �صدورها.

مادة )53(

على جمل�ض الإدارة توجيه الدعوة اإلكرتونياً اإىل جميع امل�صاهمني حل�صور اجتماع اجلمعية العامة ، وذلك على املوقع الإلكرتوين لل�صوق املايل ، واملوقع الإلكرتوين 

لل�صركة ، اإن وجد ، وعن طريق الإعالن يف �صحيفة يومية حملية �صادرة باللغة العربية اأو باأي و�صيلة اأخرى تفيد العلم .

 ويجب اأن يتم الإعالن قبل املوعد املحدد لنعقاد اجلمعية العامة بواحد وع�صرين يوما على الأقل ، كما يجب اأن ي�صتمل على اأحكام املادة )50( من هذا النظام ، وعلى 

ملخ�ض واف عن جدول اأعمال اجلمعية ، وجميع البيانات والأوراق امل�صار اإليها يف املادة ال�صابقة ، مع تقرير مدققي احل�صابات . وُتر�صل �صورة من الإعالن اإىل الإدارة 

يف الوقت ذاته الذي ُير�صل فيه اإىل ال�صحف

مادة )54(

مع عدم الإخالل باأحكام املادة )137( من قانون ال�صركات ، تخت�ض اجلمعية العامة بوجه خا�ض بالأمور الآتية:

اأن يت�صمن التقرير �صرحاً وافياً لبنود  1- مناق�صة تقرير جمل�ض الإدارة عن ن�صاط ال�صركة وعن مركزها املايل خالل ال�صنة، واخلطة امل�صتقبلية لل�صركة ، ويجب 

الإيرادات وامل�صروفات وبياناً تف�صيلياً بالطريقة التي يقرتحها جمل�ض الإدارة لتوزيع �صايف اأرباح ال�صنة وتعيني تاريخ �صرفها.

2 - مناق�صة تقرير مراقبي احل�صابات عن ميزانية ال�صركة وعن احل�صابات اخلتامية التي قدمها جمل�ض الإدارة.

3- مناق�صة امليزانية ال�صنوية وح�صاب الأرباح واخل�صائر وامل�صادقة عليهما، واعتماد الأرباح التي يجب توزيعها.

4-  مناق�صة تقرير احلوكمة واعتماده.

5- النظر يف اإبراء ذمة اأع�صاء جمل�ض الإدارة.

6- انتخاب اأع�صاء جمل�ض الإدارة، وتعيني مراقبي احل�صابات وحتديد الأجر الذي يوؤدى اإليهم خالل ال�صنة املالية التالية.

7- بحث اأي اقرتاح اآخر يدرجه جمل�ض الإدارة يف جدول الأعمال لتخاذ قرار فيه ، ول يجوز للجمعية العامة املداولة يف غري امل�صائل املدرجة بجدول الأعمال، ومع 

ذلك يكون للجمعية حق املداولة يف الوقائع اخلطرية التي تتك�صف اأثناء الجتماع.

واإذا طلب عدد من امل�صاهمني ميثلون )5%( من راأ�ض مال ال�صركة على الأقل اإدراج م�صائل معينة يف جدول الأعمال ، وجب على جمل�ض الإدارة اإدراجها ، واإل كان من 

حق اجلمعية اأن تقرر مناق�صة هذه امل�صائل يف الجتماع.

مادة )59(

 ل يجوز اتخاذ قرار يف امل�صائل الآتية اإل من اجلمعية العامة منعقدة ب�صفة غري عادية :

1. تعديل عقد التاأ�صي�ض اأو النظام الأ�صا�صي لل�صركة .

2. زيادة اأو تخفي�ض راأ�صمال ال�صركة .

3. متديد مدة ال�صركة .

4. حل ال�صركة اأو ت�صفيتها اأو حتولها اأو اندماجها يف �صركة اأخرى اأو ال�صتحواذ عليها . 

5. بيع كل امل�صروع الذي قامت من اأجله ال�صركة اأو الت�صرف فيه باأي وجه اآخر .

  ويجب اأن يوؤ�صر يف ال�صجل التجاري يف حالة اتخاذ قرار باملوافقة على اأي م�صاألة من هـذه امل�صائل .

 ومع ذلك ل يجوز لهذه اجلمعية اإجراء تعديالت يف النظام الأ�صا�صي لل�صركة يكون من �صاأنه زيادة اأعباء امل�صاهمني اأو تغيري جن�صية ال�صركة ، اأو نقل املركز الرئي�صي 

لل�صركة املوؤ�ص�صة فـي الدولة اإىل دولة اأخرى، ويعترب باطاًل كل قرار يق�صي بغري ذلك .

مادة ) 60(

ليجوز للجمعية العامة املداولة يف غري امل�صائل املدرجة يف جدول الأعمال ، ومع ذلك يكون للجمعية حق املدوالة يف الوقائع اخلطرية التي تتك�صف اأثناء الجتماع ، اأو 

اإذا طلب عدد من امل�صاهمني ميثلون )5%( من راأ�ض املال على الأقل اإدراج م�صائل معينة يف جدول الأعمال.

املواد املقرتح تعديلها اأرقام )3، 14، 31، 32، 35، 36، 37، 46، 47، 50، 51، 53، 54، 59، 60( واملن�صورة على املوقع اللكرتوين لل�صركة وبور�صة قطر وتفوي�ض جمل�ض الإدارة 

والإدارة التنفيذية مبعاجلة وتنفيذ التعديالت الالزمة اأمام اجلهات املخت�صة.

جدول الأعمال :

- تعديل مواد النظام الأ�صا�صي على النحو التايل :

 : •• تذكري 
لكل م�صاهم احلق يف تفوي�ض �صخ�ض اآخر حل�صور الجتماع نيابة عنه ، على ان يكون الوكيل م�صاهماً وان تكون الوكالة خا�صة وخطية ، وال يكون الوكيل ع�صوا يف جمل�ض الإدارة ، ويف جميع الحوال ، ل يجوز ان يزيد عدد ال�صهم التى يحوزها الوكيل بهذه ال�صفة على )5%( من اأ�صهم راأ�ض مال ال�صركة )ما يعادل 

6.216.339 �صهم( ، ويف حالة امل�صاهم �صخ�صاً معنوياً )�صركة ، موؤ�ص�صة ، الخ( ممثلوا ال�صادة امل�صاهمني الذين �صيح�صرون الجتماع ينبغي اأن يقدم اإذن خطي من ال�صركة / املوؤ�ص�صة موقعة وخمتومة ليتمكن من ح�صور الجتماع .

www.qatariinvestors.com مت توفري ن�صخة عن املواد املراد تعديلها على املوقع اللكرتوين لل�صركة لطالع ال�صادة امل�صاهمني 

يعترب هذا العالن مبثابة دعوة قانونية جلميع امل�صاهمني من دون احلاجة اإىل اإر�صال دعوة بالربيد وفقا لأحكام القانون رقم 11 ل�صنة 2015 باإ�صدار قانون ال�صركات التجارية وتعديالته .

)مت الدعوة لهذه اجلمعية اإ�صتناداً اىل ن�ض املادة )57( من النظام الأ�صا�صي ملجموعة امل�صتثمرين القطريني )�ض.م.ع.ق( ون�ض املادة )138( من القانون رقم )11( ل�صنة 2015 واملعدلة بالقانون رقم )8( ل�صنة 2021(

جمموعة امل�شتثمرين القطريني


