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 العادي���ةغي���ر  العام���ةالجمعي���ة ب���أن رج���اء العل���م 
 الي��وم مس��اء للش��ركة ، ف��ي اجتماعه��ا ال��ذي انعق��د

  ما يلي : قد صادقت على،  م22/10/2019
  
) م�ن 6) تعديل نص الفق�رة األول�ى م�ن الم�ادة (1

 النظام األساسي المعدَّل للشركة ــ ليقرأ كما يلي :
  

جمي��ع أس��هم الش��ركة إس��مية ، وال يج��وز 
ـ باس���تثناء  ألي ش���خص طبيع���ي أو اعتب���اري

حكومة دولة قطر والهيئات والمؤسسات العام�ة 
والهيئ��ة العام���ة للتقاع���د  بع���ة له���اوالكيان��ات التا

والتأمين��ات االجتماعي��ة (متمثل��ة ف��ي ص��ندوقي 
أن يمتل�ك ف�ي المعاشات المدني�ة والعس�كرية) ـ�ـ 

%) خمس��ة بالمائ��ة م��ن 5أي وق��ت أكث��ر م��ن (
  0 أسهم الشركة

 
) م�ن النظ�ام األساس�ي 36) تعديل نص الم�ادة (2

 المعدَّل للشركة ــ ليقرأ كما يلي :

  

الشركة مجل�س إدارة مك�ون يتولى إدارة 
م���ن أح���د عش���ر عض���واً تُع���يِّن الهيئ���ة العام���ة 
للتقاع�����د والتأمين�����ات االجتماعي�����ة (ص�����ندوق 
المعاشات المدنية) واحداً م�نهم مم�ثالً لحص�تها 
ف���ي رأس الم���ال ، والعش���رة الب���اقين تنتخ���بهم 
الجمعي���ة العام���ة العادي���ة بطريق���ة التص���ويت 

  0السري باألسلوب التراكمي 
  

للعض�و المع�ين االش�تراك ف�ي وال يجوز 

التصويت على انتخاب أعضاء مجل�س اإلدارة 

  Please be advised that the QIC 

Extraordinary General Assembly meeting 
took place on the 22th of October 2019, 

approved the following: 

 

1) 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) 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 
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  0الباقين 

  
) من 41) تعديل نص الفقرة األولى من المادة (3

  النظام األساسي المعدَّل للشركة ليقرأ كما يلي : 

  

إذا خال مقعد عضو مجلس اإلدارة ، 

شغله من كان حائزاً ألكثر األصوات من 

المجلس  فوزوا بعضويةالمساهمين الذين لم ي

، فإذا قام به مانع شغله من كان يليه في 

الترتيب ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه 

وإذا كان المقعد الخالي خاص بالعضو ،  فقط

المعين من قبل الهيئة العامة للتقاعد 

ُ  والتأمينات االجتماعية ن الهيئة من عيِّ ، ت
   0يشغله 

  

رة أو نائب�ه تفويض سعادة رئ�يس مجل�س اإلدا) 4

في التوقيع منفرداً عل�ى كاف�ة المح�ررات الالزم�ة 

  0لتعديل النظام األساسي للشركة بما تقدم 

of the other members of the Board of 

Directors. 
 
 

3) 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. 

 
 

 . For your information    0رجاء التفضل بالعلم واإلحاطة 

  0والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
  

Best Regards, 

  عبد هللا بن خليفة العطية

  جلس اإلدارةمنائب رئيس 

  
Abdulla Bin Khalifa A Al-Attiyah  

Deputy Chairman  
  : إلى نسخة 

  
  هيئة قطر لألسواق المالية* 

  )44441221فاكس رقم ( 
  شركة قطر لإليداع المركزي  ∗
  )44222455رقم (فاكس     

  Copy to: 
 

  Qatar Financial Market Authority 
Fax No. (44441221) 

 Qatar central security 

Fax No. (44222455) 

  


