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يسر مجلس إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات )ش.م.ع.ق.(  دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العـامة غير العادية  للشـركة 

والمقرر عقده في تمام السـاعة 5:30 من مساء يوم األربعاء الموافق 2/ 2018/5 م، في قاعـة السنبوك )1( بمنتجع شرق - الدوحة، وفي حال عدم اكتمال 

النصاب القانوني، سيعقد االجتماع الثاني مساء يوم الثالثاء الموافق 8/ 5 /2018م في نفس التوقيت والمكان.

شركة الخليج الدولية للخدمات )ش.م.ع.ق.(

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

مالحظات

البطاقة . 1 إحضار  الكرام  المساهمين  السادة  من  يرجى 
إلتمام  قطر،  بورصة  عن  الصادر  المساهم  ورقم  الشخصية 
الرابعة  الساعة  تمام  في  ستبدأ  التي  و  التسجيل  إجراءات 

والنصف مساءًا.

في حالة تعذر الحضور شخصيًا، يجوز التوكيل لمساهم آخر . 2
في حضور اجتماع الجمعية العامة و التصويت باسمه. ويتم 
موقع  من  عليه  الحصول  يتم  توكيل  سند  بموجب  التوكيل 

www.gis.com.qa الشركة اإللكتروني

شركة . 3 إلى  تسليمه  يرجى  التوكيل،  سند  وتوقيع  إتمام  عند 
الخليج الدولية للخدمات قبل 48 ساعة على األقل من موعد 

بدء اجتماع الجمعية العامة. 

بتمثيل . 4 التعيين،  هذا  أدى  حال  في  مفوض،  أي  تعيين  يجوز  ال 
المفوض أكثر من خمسة )5( بالمائة من رأس المال المكتتب 
وأسهم  كمفوض  يعين  الذي  الشخص  أسهم  جمع  عند  به 

الموكل.

مساهم . 5 من  أكثر  )بالوكالة(  يمثل  أن  نفسة  للمساهم  يجوز 
واحد، طبقًا لما ورد بالنظام األساسي للشركة.

دون . 6 المساهمين  لجميع  إعالن  بمثابة  اإلشعار  هذا  يعتبر 
النظام  تعديل  بموجب  بالبريد  خاصة  دعوات  إلرسال  الحاجة 
األساسي للشركة بناءًا على قرار الجمعية العامة غير العادية 

بتاريخ 19 أبريل 2009. 

1. الموافقة على التعديالت المقترحة على النظام األساسي:

التعديــل األول: المــادة )20( الخاصــة بالقيــود علــى امتــالك 
األســهم:

قبل التعديل:
)20 -1(  باســتثناء تلــك الكيانــات المدرجــة مــن )أ( إلــى )ه( فــي الجدول 
أدنــاه، ال يحــق ألي شــخص أو أي كيــان أن يمتلــك اســهمًا )أو ان يكــون 
المالــك المســتفيد مــن( أســهم بقيمــة اســمية تزيــد عــن واحــد 
بالمائــة )1%( مــن رأســمال الشــركة ســواء كان التملــك بشــكل مباشــر 

أو غيــر مباشــر.

حد التملكشخص/ كيان

قطر للبترول )او شركة مرتبطة بقطر )أ(
للبترول(

بال حدود

جهاز قطر لالستثمار )او شركة )ب(
مرتبطة بجهاز قطر لالستثمار(

بال حدود

الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات )او )ج(
المالك المستفيد من تلك األسهم(

21% من رأسمال 
الشركة

1.4% من رأسمال هيئات مختارة)د(
الشركة

حكومة دولة قطر والشركات )ه(
المملوكة بالكامل للدولة

2% من رأسمال 
الشركة

ألغــراض هــذه المــادة، يعتبــر الشــخص المعنــوي والشــركات التابعــة 
لــه وشــركاته و/أو األفــراد تحــت ســيطرته شــخصًا واحــدًا ويعتبــر 
القــرار المعتمــد مــن مجلــس اإلدارة بهــذا الخصــوص نهائيــا وباتــًا 

ــراف. ــة األط ــًا لكاف وملزم

بعد التعديل:
)20 -1( باســتثناء تلــك الكيانــات المدرجــة مــن )أ( إلــى )ج( فــي الجــدول 
أن  )أو  أســهمًا  يمتلــك  أن  كيــان  أي  أو  شــخص  ألي  يحــق  ال  أدنــاه، 
ــى  ــد عل ــمية تزي ــة اس ــهم( بقيم ــن أس ــتفيد م ــك المس ــون المال يك
اثنيــن بالمائــة )2 %( مــن رأســمال الشــركة ســواء كان التملــك بشــكل 

ــر. ــر مباش ــر أو غي مباش

حد التملكشخص/ كيان

قطر للبترول )او شركة مرتبطة بقطر )أ(
للبترول(

بال حدود

جهاز قطر لالستثمار )أو شركة )ب(
مرتبطة بجهاز قطر لالستثمار(

بال حدود

الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات )أو )ج(
المالك المستفيد من تلك األسهم(

22% من رأسمال 
الشركة

ألغــراض هــذه المــادة، يعتبــر الشــخص المعنــوي والشــركات التابعــة 
ــخصًا  ــيطرته ش ــت س ــون تح ــن يقع ــراد الذي ــركات و/أو األف ــه والش ل
واحــدًا، ويعتبــر القــرار المعتمــد مــن مجلــس اإلدارة بهــذا الخصــوص 

نهائيــًا وباتــًا وملزمــًا لكافــة األطــراف.

التعديــل الثانــي: إضافــة فقــرة جديــدة إلــى المــادة رقــم )23( 
الخاصــة بأهليــة أعضــاء مجلــس اإلدارة:  

23-5 )تابع أهلية أعضاء مجلس اإلدارة(:

فــي حــال كانــت األســهم مدرجــة فــي بورصــة قطــر أو فــي ســوق 
ماليــة منظمــة أخــرى، ولتحديــد مــا إذا كان شــخص مــا مناســب 
ليتــم تعيينــه كعضــو مجلــس إدارة مســتقل، فــي هــذه الحالــة 
ــى  ــتقل عل ــس اإلدارة المس ــو مجل ــوم عض ــد مفه ــيعتمد تحدي س
ــو  ــذا العض ــى ه ــوق عل ــك الس ــي تل ــة ف ــة المطبق ــد واألنظم القواع

المســتقل أال يكــون تحــت تأثيــر أي عامــل قــد يحــد مــن قدرتــه علــى 
النظــر فــي أمــور الشــركة ومناقشــتها واتخــاذ قــرار بشــأنها بتجــرد 

وموضوعيــة.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية 


