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  ــــــــــــــــــ

 Agenda of  

Extraordinary General ASSEMBLY MEETING 

 22/10/2019 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

( مد  6المداد   الفقدة  اوللدى مد  المصادقة على تعددل  صد  ( 1

 للقةأ كما للي :للشةكة ــ الصظام اوساسي المعدَّ  
 

جميععأ همععلش كة ععمية ،مععمية ز ألي يجععأل      عع   

ـعع ب مععا ح و ةيألمععة طألةععة يطععم ألكةلي عع    طبيعععأ هأل كبابعع م 

ةلاق بعط  ألكةلي عة كةع معة ألكةمؤمم   كةع مة ألكةيي ح   كةا بعة ةل 

 كةمطحيعةكةمع  ع   مام لعة يعأ دعحطأليأ )ألكةاأميح   كيجام بية 

%(  ممعة 5هن يمالع  يعأ ه  أليع  هي عم معن )ـعـ  (ألكةعميمية

 0 ب ةم  ة من هملش كة مية

 
( مد  الصظدام اوساسدي 36المصادقة على تعددل  صد  المداد   ( 2

 للقةأ كما للي : ــ المعدَّ  للشةكة

 

ياألةى ،طكمة كة مية مجلس ،طكمة ميألن معن هةعط ب عم 

ةلاق بعععط ألكةاأميحععع   كيجام بيعععة بضعععألكُ اِّععععيين كةلي عععة كةع معععة 

)دععحطألا كةمع  عع   كةمطحيععة( ألكةععطكُ مععحلش ممعع  ُ ةةدععال  يععأ 

مهس كةم ل ز ألكةع مة كةبع يين احا عبلش كةجمعيعة كةع معة كةع طيعة 

 0بطميقة كةادألي  كةمم  ب  ملألب كةامكيمأ 
 

ألي يجأل  ةلعضأل كةمعين كي امك  يأ كةادعألي  بلعى 

 0كةب يين  كحا  ب هبض و مجلس كإلطكمة

 
( مد  41المصادقة على تعدل  ص  الفقة  اوللى م  المداد   ( 3

 الصظام اوساسي المعدَّ  للشةكة للقةأ كما للي : 

 

،ذك    مقعط بضأل مجلس كإلطكمة ز  غله من ي ن 
ة   كُ  ي م ك دألك  من كةمم همين كةذين ةش يفأل ألك 

ي ن يليه يأ كةمجلس ز يإذك ي ش به م حأ  غله من  بعضألية
أل،ذك ي ن ز  كةامايب ز ألييمل كةعضأل كةجطيط مطة ملفه يقط

كةمقعط كة  ةأ     ب ةعضأل كةمعين من يبل كةلي ة كةع مة 
  0ن كةلي ة من ي غله يي عز اِّ  ةلاق بط ألكةاأميح   كيجام بية

 

 

 

 

تفدددللع سدددعاد  ةلدددلد مةلدددد ابداة  أل صالعددد   دددي التلقلددد  ( 4

المحددةةاا المةمددة لتعدددل  الصظددام اوساسددي مصفددةداع علددى كا ددة 

 0للشةكة عما تقدم 

 1) Approve the amendment of Article (6) of 
the Articles of association to: 

 

All shares of the company are nominal. No 

individual or entity except the government of 

Qatar and its related institutions and General 

Authority for Retirement and Social Insurance 

(Civil & Military Pension Fund) organizations and 

entities shall possess at any time more than 5% 

(five percent) of the shares of the company. 

 
2) Approve the amendment of Article (36) of 

the Articles of association to : 
 

The company shall be managed by General 

Authority for Retirement and Social Insurance 

(Civil Pension Fund), will appoint one of them 

representing its shareholding and ten others 

shall be elected by the Ordinary General 

Assembly through secret cumulative ballot. 

 

The member nominated shall not have the 

right to participate in the election of the other 

members of the Board of Directors. 
 
 

3) Approve the amendment of Article (41) of 
the Articles of association to : 

 

If the seat of a member of the Board of Directors is 

vacant, the person who holds the most votes from 

the shareholders who did not win the membership 

of the Board shall be filled by a person who has 

been prevented by the next member of the Board. 

The new member shall complete the term of his 

predecessor only. If the vacant seat belongs to the 

member appointed by the General Authority of 

Retirement and Social Insurance, the authority 

appoints the representative. 

 
4) Authorizes the Chairman or his deputy 

signing solo on all documents needed to 
amend the article of association of the 
company. 
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