ARTICLES OF ASSOCIATION

Incorporate Amendments adopted by Special Resolution

22 April 2019

Incorporate Amendments adopted by Special Resolution

28 March 2016

Incorporate Amendments adopted by Ordinary and Special Resolution

24 March 2014

Incorporate Change of Authorised Share Capital

6 April 2013

Incorporate Approval of Change of Name

4 March 2013

Amendments Adopted by Special Resolution

3 April 2012

1.

التفسير

1.1

التعريفات
في هذا النظام األساسي المعدل والمعاد صياغته ("النظام
األساسي") وحيث يتطلب سياق النص ذلك:

"شركة منتمية" بالنسبة إلى شركة ما ،تعني شركة تنتمي إلى
مجموعة الشركات نفسها؛

"شريك" يعني فيما يتعلق بمساهم في الشركة أو في المنشأة األم
للشركة أو شخص يحق له ممارسة أو التحكم بممارسة صالحية
التصويت في الشركة أو في المنشأة األم للشركة:

.1

زوج هذا الشخص؛

.2

الولد أو ولد زوج أو ولد زوجة ذلك الشخص؛

.3

المؤتمن على أي تسوية (بما في ذلك أي تصرف أو
ترتيب يكون العقار محفوظ معه على سبيل االئتمان (أو
خاضع ألي التزام مشابه) يكون لذلك الشخص مصلحة
بموجبه في الملكية)؛

.4

أي منشأة يكون ذلك الشخص عضو في مجلس إدارتها؛

.5

أي منشأة في نفس المجموعة مع ذلك الشخص؛

.6

أي شخص يكون موظف لدى أو شريك لذلك الشخص؛

.7

إذا كان ذلك الشخص منشأة؛

أ)

أي عضو مجلس إدارة لدى ذلك الشخص؛

ب)

أي شركة تابعة لذلك الشخص؛

ت)

أي عضو مجلس إدارة أو موظف لدى تلك الشركة
المنتسبة؛ أو

_________ Page 2 | 55 Initialled by:

QATAR FIRST BANK | Articles of Association | __ April 2019

.8

إذا كان لذلك الشخص اتفاقية مع أي شخص آخر أو
ترتيب بخصوص استحواذ أو حيازة أو التصرف باألسهم
أو المصالح األخرى في الشركة أو في المنشأة األم
للشركة أو يتعهدوا بموجبها التصرف معا ً في ممارسة
صالحية التصويت فيما يتعلق بالشركة أو المنشأة األم
للشركة (ما عدا عندما يكون االتفاق أو الترتيب المذكور
الذي يكونوا فيه طرفا ً يشكل جزءا ً من المستندات
التأسيسية الخاصة بالشركة أو ،كما تقتضي الحالة،
المنشأة األم)؛

"المجلس أو مجلس اإلدارة" يعني مجلس إدارة الشركة في
حينه؛

"الهيئة االعتبارية" تعني أي هيئة اعتبارية سواء تم تأسيسها أو
تشكيلها في مركز قطر للمال أو في أي مكان آخر؛
"يوم عمل" يعني يوما ً يكون فيه مصرف قطر المركزي مفتوحا ً
لممارسة األنشطة التجارية؛
"الرئيس التنفيذي" يعني الرئيس التنفيذي للشركة؛
"مكتب تسجيل الشركات" يعني مكتب تسجيل شركات مركز
قطر للمال؛
"رئيس مجلس اإلدارة" يعني رئيس مجلس اإلدارة ،في حينه
والمعيّن وفق المادة  27أدناه؛

"الشركة" تعني بنك قطر األول ذ م م ( عامة) التي تأسست في
مركز قطر للمال ورقم تسجيلها 00091؛

"التصويت التراكمي" يعني عملية التصويت النتخاب أعضاء
مجلس اإلدارة على الشكل المبين في ما يلي :لغرض انتخاب
أعضاء المجلس ،يكون لكل عضو عددا ً إجماليا ً من األصوات
يعادل إجمالي عدد األسهم التي تتمتع بحق التصويت المملوكة
منه ،مضروبة في عدد المقاعد الشاغرة في مجلس اإلدارة المقرر
شغلها .ويكون للعو الحق في إعطاء العدد اإلجمالي المذكور من
األصوات لمرشح واحد في مجلس اإلدارة أو توزيع أصواته على
عدد من المرشحين يحدده ذلك العضو؛
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"إشعار اإلخالل" له المعنى المحدد له في المادة 6-2؛
"إيداع" يعني شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية؛
"عضو مجلس إدارة" يعني أي عضو مجلس إدارة للشركة في
حينه يتم تعيينه وفق المادة  21أدناه؛

"التوزيعات" لها المعنى المحدد لها في المادة 2-32؛
"نظام الخدمات المالية" يعني نظام الخدمات المالية المعمول به
لدى مركز قطر للمال ،وتعديالته من حين آلخر؛

"إشعار الخسارة" له المعنى المحدد له في المادة 9-2؛
"عضو مجلس االدارة المستقل وعضو مجلس االدارة التنفيذي
وغير التنفيذي" يعرف كل من عضو مجلس االدارة المستقل
وعضو مجلس االدارة التنفيذي وغير التنفيذي وفقا ً للوائح
واالنظمة والقوانين المطبقة على الشركة.
"المطلع" يتم تعريفه بأنه أي شخص أصبح حاصالً على
معلومات غير متاحة للجمهور وذلك بسبب المنصب الوظيفي
الذي يشغله .إن مثل هذه المعلومات قد تؤثر في جذب أو تردد
المتعاملين في األوراق المالية للشركة أو الشركات األخرى التي
يكون للشركة أو لحملة األسهم مصالح فيها ،أو أن مثل هذه
المعلومات قد تؤثر على قدرة الشركة في الوفاء بالتزاماتها .وهذا
يمكن أن يشمل أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية العليا
أو موظفي الشركة أو أي شركة من مجموعتها واألشخاص
اآلخرين الذين لديهم حق الحصول على مثل هذه المعلومات
بسبب العالقات المهنية أو التعاقدية أو أي عالقات أخرى.

"اإلدراج" يعني إدراج كل أو بعض رأس مال أسهم الشركة
المصدر على قوائم التداول لدى إحدى البورصات المعتمدة وفق
أحكام المادة 9؛

"صفقة كبيرة" تعني أي صفقة أو مجموعة صفقات متصلة
تهدف إلى إمتالك أو بيع أو تأجير أو مبادلة أو التصرف على أي
نحو آخر بــــ (باستثناء إنشاء الضمانات) أصول الشركة أو
األصول التي ستكتسبها الشركة ،أو;
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(أ) التي من شأنها تغيير أساسي لطبيعة عمل الشركة؛ أو
(ب) التي تتجاوز قيمتها اإلجمالية  %10من القيمة األدنى بين:
القيمة السوقية للشركة أو قيمة صافي أصول الشركة (أيهما
أقل)،

باستثناء أي صفقة أو مجموعة من الصفقات المتصلة التي تعتبر
في سياق عمل الشركة بناء على الرأي المعقول الصادر من
المجلس.

"مساهم األقلية" يعني المساهم الذي صوت ضد القرار المتعلق
بصفقة كبيرة تم إقرارها وفق األصول المرعية في اجتماع
للجمعية العمومية؛
"أسهم األقلية" يعني أسهما ً يحملها مساهم أقلية وقت تمرير
القرار الخاص بصفقة كبيرة مشار إليها في المادة 1-10؛

"مساهم غير بائع" يعني أي مساهم لم يتم نقل ملكية أسهمه كجزء
من العرض؛

"لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة" تعني لجنة
الترشيحات والمكافآت والحوكمة الخاصة بالشركة؛ وقد تم
تعريفها بالتفصيل في المادة 25؛
"العرض" يعني عرضا ً مقدما ً بحسن نية من شأنه أن يفضي إلى
معاملة (أو سلسلة من المعامالت المترابطة أو المتصلة) مع كون
مقدم العرض جزءا ً منها على أن تفضي إلى تغيير في ملكية رأس
مال أسهم الشركة بما يعادل  %75من كامل رأس مال الشركة
المصدر؛

"مقدم العرض" يعني المنقول إليه المقترح أو شخصا ً ذا عالقة
في ما يخص العرض؛
"القرار العادي" يعني أي قرار يتم اعتماده من قبل أغلبية بسيطة
من المساهمين (الذين يحق لهم القيام بذلك) بموجب التصويت
شخصيا ً أو عندما يكون ذلك مسموح ،عن طريق الوكالء في
اجتماع الشركة الذي يحدد إشعاره المرسل وفقا ً لألصول ،النية
باقتراح القرار؛
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"الشركة األم" يعني شركة تتحكم في الشركة و/أو تمتلك أكثر
من  %50من أسهمها المتمتعة بحق التصويت؛

"المركز" يعني مركز قطر للمال؛
"الهيئة" تعني هيئة مركز قطر للمال؛
"هيئة التنظيم" تعني هيئة تنظيم مركز قطر للمال؛
"بورصة معتمدة" تعني بورصة قطر ،أو بورصة قطر للمشاريع
أو أي بورصة أخرى معتمدة في أي مكان من العالم؛

"اللوائح" تعني لوائح تنظيم الشركات في مركز قطر للمال لسنة
 2005وتعديالتها من حين آلخر؛
"طرف ذو عالقة" يعني شخصا ً يعتبر "طرفا ً معنياً" ذا صلة
بالشركة إذا كان:
(أ)

عضو مجلس إدارة الشركة أو شركة فرعية؛

(ب)

فردا ً من أفراد اإلدارة التنفيذية العليا لدى الشركة؛

(ت)

مالكا ً أو مسيطرا ً على  %5أو أكثر من أسهم الشركة أو
أي شركة منتسبة؛

(ث)

قريبا ً ألي من األشخاص الطبيعيين المذكورين في
الفقرات (أ) و(ب) و(ج) أعاله؛

(ج)

شركة يملك فيها األشخاص الطبيعيون المذكورون في
الفقرات من (أ) إلى (د) أعاله ،مجتمعين أو منفردين
 %20أو أكثر من أسهم التصويت؛ أو عضوا ً بمجلس
اإلدارة ،أو مديرا ً تنفيذيا ً أو مسئوالً رئيسيا ً لدى تلك
الشركة؛

(ح)

شركة ذات عالقه أو الشركة األم بالنسبة للمجموعة.

(خ)
(د )

شركة مشاركة في مشروع أو شراكة من أي نوع مع
الشركة أو أي شركة من مجموعتها.
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"طلب المعلومات" له المعنى المحدد له في المادة 2-8؛
"السكرتير" يعني سكرتير الشركة الذي يتم تعيينه وفق المادة 28
أدناه؛

"مساهم بائع" يعني أي مساهم يتم نقل ملكية أسهمه كجزء من
العرض؛

"اإلدارة التنفيذية العليا" تعني الرئيس التنفيذي وغيره من
المديرين التنفيذين التابعين إداريا ً له بصفة مباشرة؛

"السهم" أو "األسهم" يعني السهم في رأسمال الشركة؛
"المساهم" يعني أي شخص يكون مسجل اسمه في سجل
المساهمين في الوقت الحالي على أنه مالك أسهم؛

"القرار الخاص" يعني أي قرار يتم اعتماده من قبل ما ال يقل عن
 %75من المساهمين (الذين يحق لهم القيام بذلك) بموجب
التصويت شخصيا ً،أو ،عندما يكون التوكيل مسموحاً ،عن طريق
الوكالء في اجتماع الشركة الذي يحدد إشعاره المرسل وفقا ً
لألصول النية باقتراح القرار؛

"امتالك غير مصرح به" له المعنى المحدد له في المادة 1-8؛ و
"نائب رئيس مجلس اإلدارة" يعني نائب رئيس مجلس اإلدارة
في حينه والمعيّن وفق المادة  27أدناه؛

1.2

التفسير والعناوين
ما لم يرد غير ذلك صراحة ،يكون للكلمات والتعبيرات الواردة
في هذا النظام نفس معني كما هي وارد في اللوائح.

أي إشارة إلى أي قسم أو حكم من أي قانون أو نظام أو أي تشريع
آخر – إذا لم يكن متعارضا ً مع الموضوع أو السياق – يشتمل
على أي تعديل تشريعي أو إضافة أو إعادة تشريع له أو عليه من
حين إلى أخر.
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أي إشارة إلى "مادة أو بند" إنما هي إشارة إلى مادة أو بند في
هذا النظام.
الكلمات الواردة في هذا النظام وتوحي بأي جنس إنما تحمل
بالضرورة اإلشارة إلى الجنس اآلخر.
تم إدخال العناوين والعناوين الفرعية لسهولة االطالع فقط وهي
ال تؤثر على تفسير هذا النظام األساسي.

2.

رأس المال

2.1

رأس المال المصرح به
يبلغ رأس مال الشركة المصرح به بتاريخ اعتماد هذا النظام
لاير قطري مقسم إلى
األساسي 1,250,000,000
سهم عادي بقيمة اسمية قدرها  5لاير قطري
لكل سهم.

2.2

نقل ملكية األسهم
مع االلتزام بأحكام هذا النظام ،تكون كل األسهم التي تصدرها
الشركة قابلة لنقل ملكيتها والتصرف فيها بحرية.

2.3

إصدار رأس المال المصرح به
المصرح بها ولكن
مع االلتزام بالنظام األساسي ،تكون األسهم
ّ
غير المصدرة في الشركة تحت تصرف مجلس اإلدارة الذي
يجوز له عرضها أو بيعها أو تخصيصها أو منح خيارات عليها
أو التصرف بها بشكل آخر لصالح أي أشخاص ووفق األحكام
التي يحددها مجلس اإلدارة.

2.4

المطالبات بقيمة األسهم
يجوز لمجلس اإلدارة من وقت آلخر الطلب من المساهمين كما
يراه مناسبا ً تسديد أية أموال غير مدفوعة تتعلق بأسهمهم (سواء
على حساب القيمة االسمية لألسهم أو عن طريق العالوات) خالفا ً
لألحكام المتعلقة بتخصيص هذه األسهم والتي تشمل (وبدون
حصر) ما يلي:

(أ)

التزام كل مساهم بأن يدفع إلى الشركة في الوقت أو
األوقات والمكان المحدد(ة) المبلغ المطالب به من
األسهم.
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2.5

(ب)

يجوز إلغاء أي طلب أو تأجيله بشكل كلي أو جزئي كما
يحدده مجلس اإلدارة.

(ت)

يبقى المساهم الذي يتم توجيه مطالبة له مسؤوالً عن
المطالبات التي يتم تقديمها له على الرغم من تصرفه
الالحق باألسهم التي تم تقديم المطالبة بخصوصها والتي
لم يتم تسجيلها من قبل الشركة في وقت التحويل المذكور.

(ث)

يكون أي من المالكين المشتركين للسهم إذا كان ذلك
مسموحا ً بموجب النظام األساسي مسؤوالً منفردا ً
وبالتضامن مع الغير عن دفع كافة المطالبات واألقساط
والفوائد واألموال األخرى المستحقة الدفع بخصوصها.

عدم وجود امتيازات على األسهم التي تكون أموالها تعود
للشركة
ال يحق ألي مساهم ممارسة أي حقوق تصويت أو أي امتيازات
أخرى مرفقة بذلك السهم أو أن يكون له أي ربح للتوزيع أو أي
حق آخر يدفع له متعلق بذلك السهم ما لم يتم تسديد كافة المبالغ
المستحقة والواجبة الدفع إلى الشركة (سواء بخصوص المطالبات
غير المدفوعة أو غير ذلك) بخصوص ذلك السهم.

2.6

توجيه اإلشعار لتسديد المطالبات غير المدفوعة
إذا أخل أي مساهم بأن يدفع أي مطالبة أو قسط مطالبة بالكامل
قبل أو في اليوم المحدد لدفعها ،يجوز لمجلس اإلدارة في أي وقت
بعد ذلك توجيه إشعار خطي إلى المساهم المذكور (أو إلى
الشخص الذي يصبح مالكا ً للسهم بموجب االنتقال بسبب الوفاة أو
اإلفالس أو غير ذلك وفقا ً للقانون) ("إشعار اإلخالل") يطالب
بموجبه بدفع نسبة المطالبة أو القسط الذي يكون غير مدفوع
باإلضافة إلى أي تكاليف ورسوم ومصاريف يتم تكبدها من قبل
الشركة بسبب عدم التسديد المذكور.

2.7

محتويات اإلشعار بتسديد المطالبات غير المدفوعة
يتضمن إشعار اإلخالل المعلومات التالية:
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2.8

2.9

(أ)

يحدد اليوم الذي يكون مطلوب الدفع فيه أو قبله (ويجب
أال يكون أقل من  14يوما ً من تاريخ توجيه اإلشعار)
بموجب اإلشعار الذي يتم تقديمه؛

(ب)

يس ّمي المكان المحدد والذي يكون مطلوب الدفع فيه
بموجب اإلشعار؛ و

(ت)

يجب أن يحدد بأنه في حال عدم الدفع في الوقت والمكان
المحدد أو قبله ،تتم مصادرة األسهم التي تم توجيه
المطالبة بسببها أو كان القسط مستحق الدفع بخصوصها
ويتم التصرف بها وفقا ً للنظام األساسي.

مصادرة األسهم
(أ)

إذا لم يتم االلتزام بإشعار اإلخالل المذكور حسب ما سبق
ذكره ،يجوز مصادرة أي سهم يكون قد تم توجيه إشعار
بخصوصه في أي وقت قبل تسديد كافة المبالغ المحددة
في اإلشعار المذكور والمستحقة الدفع واستالمها من قبل
الشركة وذلك بموجب قرار من مجلس اإلدارة.

(ب)

تشمل المصادرة المذكورة كافة األرباح التي تم اإلعالن
عنها أو الحقوق األخرى التي يتم منحها للسهم المصادر
والتي لم يتم تسديدها بشكل فعلي أو توزيعها قبل
المصادرة وأية أرباح أو أية توزيعات أخرى بخصوص
السهم المذكور التي يكون قد تم اإلعالن عنها وتسديد
قيمتها ولكن لم تتم المطالبة بها من قبل المدفوع له بتاريخ
قرار مجلس اإلدارة الذي ينص على مصادرة السهم
المذكور.

(ت)

يجوز لمجلس اإلدارة قبول التنازل عن أي سهم يكون
قابالً للمصادرة بموجب هذا النظام األساسي وفي تلك
الحالة تتضمن اإلشارة في هذا النظام األساسي لمصادرة
التنازل.

توجيه إشعار المصادرة
عندما تتم مصادرة أي سهم ،يتم توجيه إشعار خطي بالمصادرة
("إشعار المصادرة") إلى الشخص الذي كان قبل المصادرة مالك
ذلك السهم (أو الشخص الذي يحق له ذلك السهم عن طريق
االنتقال كما سبق ذكره) ويتم قيد اإلشعار المذكور والمصادرة
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بتاريخها مباشرة ً في السجل مقابل القيد المتعلق بالسهم ولكن ال
تكون أي مصادرة باطلة بأي شكل من األشكال بسبب اإلهمال أو
اإلخالل بتوجيه اإلشعار المذكور أو بسبب عدم إجراء القيد
المذكور كما سبق ذكره.

2.10

تصبح األسهم المصادرة من ممتلكات الشركة
بعد المصادرة يصبح السهم من ممتلكات الشركة ويجوز بيعه بعد
ذلك في أي وقت أو إعادة تخصيصه أو التصرف به بشكل آخر
إما إلى الشخص الذي كان مالكا ً له قبل المصادرة أو الذي يكون
له حق فيه أو إلى أي شخص آخر وفق األحكام وباألسلوب الذي
يراه مجلس اإلدارة مناسباً .في أي وقت قبل البيع ،أو إعادة
التخصيص أو التصرف يجوز إلغاء المصادرة وفق األحكام التي
يراها مجلس اإلدارة مناسبة .يجوز لمجلس اإلدارة إذا كان ذلك
ضروريا ً تفويض أي شخص ليحول أي سهم مصادر ألي شخص
كما سبق ذكره.

2.11

يبقى مالك األسهم المصادرة السابق مسؤوالً عن المطالبات غير
المدفوعة
يتوقف أي شخص تتم مصادرة أسهمه عن كونه مساهم
بخصوص األسهم المصادرة ولكن على الرغم من المصادرة
يبقى مسئوالً عن الدفع إلى الشركة كافة األموال التي تكون
مستحقة الدفع من قبله إلى الشركة بتاريخ المصادرة بخصوص
األسهم باإلضافة إلى الرسوم التي يحددها مجلس اإلدارة بشكل
معقول اعتبارا ً من تاريخ المصادرة وحتى التسديد (بعد وقبل أي
أمر محكمة) ولكن يجوز لمجلس اإلدارة التنازل عن طلب تسديد
األموال المذكورة بشكل كلي أو بشكل جزئي ويجوز لمجلس
اإلدارة إلزام المساهم بالدفع بغض النظر عن أي عالوة على قيمة
األسهم في وقت المصادرة أو عن أي مقابل تم استالمه مقابل
التصرف بهم.

2.12

حق الشركة برهن على األسهم
تتمتع الشركة بحق الرهن األول على كل سهم (ال تكون مدفوعة
قيمته بالكامل) وذلك مقابل كافة األموال (سواء المستحقة الدفع
حاليا ً أو التي ال تكون مستحقة) المستحقة الدفع في الوقت المحدد
أو المطالب بها بخصوص ذلك السهم .كما تتمتع الشركة بحق
الرهن األول على كافة األسهم (ما عدا المدفوعة قيمتها بالكامل)
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التي تكون مسجلة باسم مساهم واحد وذلك مقابل كافة الديون
وااللتزامات التي تقع على الشخص المذكور أو على تركته إلى
الشركة .تكون هذه الرهونات قائمة سواء قبل أو بعد توجيه
اإلشعار إلى الشركة بخصوص أي مصلحة أخرى ألي شخص
غير مالك أو مالكي السهم المذكور وسواء وصل الوقت المحدد
للقيام بالدفع أو اإلبراء بسبب أو نتيجة لتلك المصلحة أو لم يصل
وعلى الرغم من كون تلك المصالح المذكورة هي ديون
والتزامات مشتركة على المالك المذكور أو تركته وأي شخص
آخر سواء كان مساهم في الشركة أو لم يكن ،ولكن يجوز لمجلس
اإلدارة في أي وقت التنازل عن أي رهن ينشأ ويجوز له التقرير
بأن يتم إعفاء أي سهم (أو يتم إصداره وفق األحكام التي يحددها)
بشكل كامل أو بشكل جزئي من أحكام هذه المادة .يشمل رهن
سهم الشركة ،إن وجد ،كافة األرباح أو أية أموال أخرى مستحقة
الدفع عليها أو بخصوصها.

2.13

تنفيذ الرهن عن طريق بيع واستخدام عوائد البيع

(أ)

يجوز للشركة بيع كافة أو أي من األسهم التي يكون لها
رهن من الشركة عليها وفق األسلوب الذي يراه مجلس
اإلدارة مناسبا ً ولكن لن يتم إجراء أي بيع ما لم:
 1.يكون جزء من المبلغ المتعلق بالرهن والذي كان سببا ً
للرهن مستحق الدفع حاليا ً؛ و
 2.تنتهي مدة أربعة عشر يوم بعد اإلشعار الخطي إلى
المساهم (أو الشخص الذي تعود له األسهم بسبب وفاة
المالك المذكور أو إفالسه أو بموجب القانون بشكل
آخر)( :أ) الذي يحدد ويطالب بدفع المبلغ المستحق
الدفع؛ و (ب) توجيه إشعار بالنية بالبيع في حالة
اإلخالل ،يجب أن يُسلم إلى المساهم (أو الشخص
المخول باألسهم من قبل الشخص المتوفى أو إفالس
مثل هذا المساهم أو خالف ذلك بأمر القانون).

(ب)

يتم استخدام العوائد الصافية للبيع المذكور ،بعد تسديد
كافة تكاليفه لدفع أو تسديد الدين أو االلتزام الذي ينشأ
الرهن بسببه وبالقدر الذي يكون مستحق الدفع ويتم دفع
المتبقي (بعد اعتبار أي رهن مشابه بخصوص الديون أو
االلتزامات التي ال تكون مستحقة الدفع والقائمة على
األسهم قبل البيع) إلى الشخص الذي تؤول إليه األسهم
عند البيع .لتنفيذ تلك البيوع يجوز لمجلس اإلدارة تفويض
أي شخص لتحويل األسهم المباعة إلى المشتري.
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2.14

التصريح القانوني كدليل على المصادرة أو تنفيذ الرهن
يعتبر أي تصريح يكون موقع من قبل المصرح والذي يحدد بأنه
عضو مجلس إدارة أو سكرتير الشركة وأنه تمت مصادرة السهم
أصوالً أو بيعه لتسديد رهن الشركة في التاريخ المحدد في ذلك
التصريح على أنه دليل قاطع على الحقائق المذكورة فيه بوجه
كافة األشخاص الذين يدّعون بأنهم لهم أحقية في السهم .يشكل
التصريح المذكور واستالم الشركة للمقابل (إن وجد) الذي يتم
تقديمه عند البيع أو إعادة التخصيص أو التصرف باإلضافة إلى
الشهادة الخاصة بالسهم الذي يتم تسليمها إلى المشتري أو
المخصص له ذلك السهم (مع االلتزام بتوقيع أي تحويل إذا كان
ذلك مطلوباً) ملكية صحيحة للسهم ويتم تسجيل الشخص الذي تم
بيع السهم له أو أعيد تخصيص السهم إليه ،أو تم تحويل السهم
إليه ،بصفته مالك للسهم ويتم إبراؤه من كافة المطالبات
والمصاريف (إن وجدت) التي تتعلق بها التي تم تكبدها قبل البيع
أو إعادة التخصيص أو التصرف المذكور وال يكون ملزما ً
باالطالع على كيفية استخدام المقابل (إن وجد) وال تكون ملكيته
للسهم متأثرة بأي مخالفة أو بطالن لإلجراءات التي تتعلق
بالمصادرة أو البيع أو إعادة التخصيص أو التصرف بالسهم.

3.

شهادات األسهم

3.1

الشهادات
ما لم تنص شروط تخصيص األسهم على خالف ذلك ،تلتزم
الشركة بأن تقدم إلى كل مساهم:

(أ)

شهادة أسهم لألسهم من كل فئة تم تخصيصها له؛

(ب)

شهادة أسهم بخصوص األسهم التي تم تحويلها له؛ و
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(ت)

بعد تحويل جزء من أسهمه من أي فئة ،شهادة أسهم
بخصوص ما تبقى من األسهم التي يملكها.

يتم تقديم شهادة األسهم األولية المذكورة بدون أي مقابل لكن إذا
طلب المساهم شهادات أسهم إضافية ،يجوز للشركة أن تفرض
رسوم معقولة على كل شهادة أسهم بعد شهادة األسهم األولى.

3.2

محتويات الشهادة
يجب أن تحدد كل شهادة أسهم ما يلي:
(أ)

الرقم؛

(ب)

الفئة؛ و

(ت)

المالمح المتميزة (إن وجدت)،

لألسهم التي تتعلق بها.
3.3

الشهادات المفقودة أو التالفة
إذا فقدت شهادة أسهم أو تلفت ،يجوز استبدالها وفق األحكام التي
قد تشمل تعويض للشركة ودفع مصاريف معقولة كما تحددها
الشركة .إذا انمحت أي شهادة أسهم أو اهترأت ،يجوز استبدالها
بعد تسليم الشهادة القديمة وبعد دفع الرسوم التي قد تحددها
الشركة.

3.4

األسهم غير القابلة للتجزئة
ال يكون السهم قابل للتجزئة .في حال أصبح أكثر من شخص
مالكا ً لسهم معين ،يتوجب على هؤالء األشخاص تعيين واحدا ً
منهم ليتم اعتباره المالك الوحيد للسهم تجاه الشركة .يجوز للشركة
أن تحدد وقت للمالكين إلجراء التعيين بشرط أنه إذا لم يتم إجراء
التعيين في نهاية هذا التاريخ ،تتمتع الشركة بالحق إما:

(أ)

ببيع السهم لحساب مالكيه .في هذه الحالة ،يكون للمالكين
حق األولية في شرائه؛ أو

(ب)

يجوز لمجلس اإلدارة تسوية أي صعوبة تنشأ بخصوص
هذا األمر كما يرى ذلك مناسبا ً وبشكل خاص (لكن بدون
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المساس بعمومية ما سبق ذكره) يجوز فيما بين مالكي
األسهم الذين تم تعيينهم تحديد األسهم التي سيتم تسجيلها
باسم مالك واحد ويعتبر أي تعيين أنه نافذاً ،وبعد أن يتم
تسجيل التحويل المذكور ال يحق ألي شخص التشكيك
بصحته.

4.

تحويل األسهم

4.1

سند التحويل
يجوز أن يكون سند تحويل األسهم بأي صيغة يوافق عليها مجلس
اإلدارة أو يحدده من وقت آلخر ويتم التوقيع عليه من قبل أو
بالنيابة عن المحول.

4.2

تسجيل التحويل
يجوز لمجلس اإلدارة رفض تسجيل تحويل األسهم:
(أ)

ألي شخص ال يوافق عليه؛ أو

(ب)

يجوز لهم رفض تسجيل تحويل األسهم ما لم:
 1.يكون سند التحويل وشهادة األسهم وأي دليل آخر
تطلبه الشركة بشكل معقول مسجالً في مكتب
التسجيل؛

 2.يكون التحويل بخصوص فئة أسهم واحدة؛ و
 3.يكون التحويل لصالح ليس أكثر من شخصين.
إذا رفض مجلس اإلدارة تسجيل أي تحويل لألسهم ،يتوجب عليه،
وبأسرع وقت ممكن من بعد القرار المذكور إخطار ذلك للمحول
له.

4.3

تأخير التحويل
يجوز للشركة تأخير تسجيل تحويل األسهم ألي وقت وللفترات
التي يتم تحديدها من قبلها.
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4.4

رسوم التسجيل
يجوز للشركة فرض رسوم معقولة على تسجيل أي سند تحويل.

4.5

االحتفاظ بالسندات
تلتزم الشركة باالحتفاظ بأي سند تحويل يتم تسجيله.

4.6

الشركة غير ملزمة بأقل من المصالح المطلقة
باستثناء ما يكون مطلوبا ً بموجب القانون أو النظام األساسي ،ال
يتم اعتراف الشركة بأي شخص على أنه يملك أي سهم على سبيل
األمانة وال تكون الشركة ملزمة بأي طريقة باالعتراف بأي حق
في أي سهم ما عدا الملكية المطلقة لمالك السهم وكافة الحقوق
المتعلقة به.

4.7

تعويض أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين
ال تتحمل الشركة وال يتحمل أعضاء مجلس اإلدارة وال أي من
الموظفين فيها أية مسؤولية بخصوص أي تحويل لألسهم يتم في
الظاهر من قبل عدد مالئم من األطراف على الرغم من أنه قد
يكون ذلك التحويل غير نافذ أو غير كافٍ بشكل قانوني لنقل ملكية
األسهم المقترح أو المعلن تحويلها بسبب أي احتيال أو ألي سبب
آخر غير معروف من الشركة أو من أعضاء مجلس إدارتها أو
الموظفين اآلخرين فيها وعلى الرغم من أنه تم تحويلها ،يجوز
أن يتم وضع التحويل فيما بين المحول والمحول له جانبا ً وعلى
الرغم من علم الشركة بالتحويل المذكور.

5.

انتقال األسهم

5.1

التمثيل الشخصي
إذا توفى أي مساهم ،يتم االعتراف بممثله الشخصي من قبل
الشركة على أنه يتمتع بملكية األسهم.

5.2

حقوق االنتقال
عندما يتوفى المالك المسجل ألي سهم أو يصبح مفلسا ً أو معسراً
بموجب قانون مطبق ومعتمد لدى الشركة ،يحق لممثله الشخصي
الحصول بعد تقديم الدليل الذي قد تطلبه الشركة من وقت آلخر
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وبالنيابة عن المالك ،على نفس األرباح الموزعة والحقوق
األخرى (سواء فيما يتعلق باجتماعات الشركة أو بالتصويت أو
خالف ذلك) وذلك كما قد تكون مستحقة للمساهم في حال لم يتوف
أو يصبح مفلساً.

ال يعفي أي شيء في هذا النظام األساسي تركة المساهم المتوفى
أو ممثله الشخصي من أي التزام بخصوص األسهم التي تم
امتالكها من قبل المساهم المتوفى أو المعسر.

6.

تغيير رأس المال

6.1

التغيير
يجوز للشركة بموجب قرار عادي:
(أ)

زيادة رأس مالها المصرح به عن طريق إنشاء أسهم
جديدة باألسلوب الذي تراه مناسباً؛

(ب)

دمج وتقسيم كافة أو أي من أسهمها (سواء الصادرة أو
غير الصادرة) وتغيير القيمة االسمية لألسهم الحالية
بشرط أنه يجوز بيع أجزاء من األسهم التي تنتج عن دمج
األسهم ،تقسيمها أو تغيير قيمتها االسمية من قبل مجلس
اإلدارة بأي أسلوب يراه مناسبا ً بالنيابة عن المساهمين
ويتم توزيع العوائد الصافية بالتناسب فيما بين هؤالء
المساهمين.

(ت)

تقسيم األسهم أو أي منها إلى أسهم بمبلغ اسمي أصغر
على أن يكون التقسيم ألي سهم مصدر ،والنسبة إن
وجدت بين المبلغ المدفوع والمبلغ غير المدفوع (إن
وجد) لكل سهم صادر مخفض وسيكون نفسه في حالة
السهم الذي تم اشتقاق السهم المخفض منه؛ و

(ث)

إلغاء األسهم التي لم يتم االكتتاب فيها أو الموافقة على
االكتتاب فيها من قبل أي شخص بتاريخ اعتماد القرار
وتقليل مبلغ رأس مال الشركة بمبلغ األسهم التي تم
إلغاؤها.
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(ج)

وفقا ً ألحكام هذا النظام األساسي واللوائح ،تغيير وتحويل
و/أو إعادة تصنيف أي فئة من األسهم و/أو التسمية أو
العملة أو ميزات أي سهم.

يجوز للشركة تخفيض رأس مالها بأي طريقة من خالل
قرار خاص ووفق األحكام التي تقررها مع االلتزام بتنفيذ
اإللغاء المذكور وفق اللوائح.

7.

شراء الشركة ألسهمها

7.1

مع االلتزام بأحكام اللوائح وبالقواعد المعمول بها لدى البورصة
محل إدراج األسهم (حيثما انطبق) يجوز للشركة شراء األسهم
الخاصة بها.

7.2

يجوز للشركة شراء األسهم التي سبق وأن أصدرتها ولها إما
إعادة اصدار أو بيع هذه األسهم بالسعر الذي يراه مجلس اإلدارة
مناسبا ً أو إلغاؤها وتخفيض رأسمالها بمقدار هذه األسهم بقرار
من الجمعية العامة غير العادية وبتوصية من مجلس اإلدارة ،وال
تؤخذ األسهم التي تمتلكها الشركة بعين االعتبار لغايات توافر
النصاب في اجتماعات الجمعية والتخاذ القرارات فيها ،وذلك مع
مراعاة القوانين المتعلقة باألوراق المالية التي قد تنطبق.

8.

القيود على بعض المساهمين

8.1

حدود الملكية
ال يجوز ألي مساهم سواء بمفرده أو بالتعاون مع شركائه أو من
خاللهم امتالك أسهم أو التحكم بأسهم تشكل أكثر من  %25من
رأس مال الشركة المصدر من وقت آلخر ("امتالك غير مصرح
به") وإلى الحد الذي ينتج فيه عن تحويل األسهم امتالك غير
مصرح به ،ال تكون الشركة ملزمة باالعتراف بالتحويل المذكور
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وال يكون ذلك التحويل نافذ لغرض هذا النظام األساسي وال يكون
مجلس اإلدارة ملزما ً بالموافقة على التحويل المذكور.

8.2

تفاصيل المستلم
يجوز لمجلس اإلدارة أن يطلب من أي مساهم أو أي مساهم
محتمل ("مستلم") (في أي وقت) تقديم المعلومات التي يشترطها
مجلس اإلدارة بإشعار خطي ("طلب المعلومات") فيما يتعلق
بامتالك أو االمتالك المقترح لألسهم أو فيما يتعلق بالتحويل
المقترح لألسهم وتشمل المعلومات المذكورة ما يلي:

(أ)

حد امتالك المستلم أو االمتالك المقترح للمستلم لألسهم
وشركاء المستلم في وقت اإلشعار المذكور و/أو مباشرة ً
بعد أي تحويل مقترح لألسهم أو في أي وقت خالل فترة
الثالث سنوات التي تسبق مباشرة ً اإلشعار المذكور؛

(ب)

هوية وموقع شركاء المستلم وأي عضو مجلس إدارة أو
شريك أو موظف في شركاء المستلم؛

(ت)

تفاصيل أي مصلحة تعود على المستلم أو أي من شركائه
في أي أسهم؛

(ث)

تفاصيل أي ترتيبات أو اتفاقيات بين المستلم وشركائه أو
بين شركائه بخصوص الشركة و/أو أسهمها؛ و

(ج)

أي معلومات أخرى تحددها الشركة في اإلشعار المذكور
بحسن نية ألغراض التزامات الشركة بموجب لوائح
الخدمات المالية أو أي لوائح معدلة لها أو مضافة لها أو
تحل محلها.

_________ Page 19 | 55 Initialled by:

QATAR FIRST BANK | Articles of Association | __ April 2019

8.3

اإلخالل بااللتزام
إذا أخل أي مساهم ألي سبب من األسباب بااللتزام بطلب
المعلومات المقدم من قبل الشركة يجوز عندها تطبيق العقوبة
المحددة في المادة  4-8أدناه وفق تقدير الشركة.

8.4

إشعار اإلخالل
إذا اعتبر مجلس اإلدارة وفق تقديره المطلق أنه تم اإلخالل بأحكام
المادة  ،2-8يجوز له توجيه إشعار خطي ("إشعار اإلخالل") ألي
مساهم يكون إما وحيدا ً أو بالتعاون مع مساهمين آخرين أو
شركائه قد أخل بالمادة المذكورة .يجوز أن يحدد إشعار اإلخالل
وأن كافة أو أي من األسهم المملوكة من قبل المساهم المذكور،
تكون اعتبارا ً من تاريخ اإلشعار المذكور وحتى يحدد مجلس
اإلدارة وفق تقديره المطلق ،متوقفة عن تمتعها بحقوق التصويت
أو حقوق باألرباح أو حقوق بعائد على رأس المال عند تصفية
الشركة أو أي امتيازات أخرى تتعلق بالسهم المعني في أي
ظروف أخرى.

8.5

قرار مجلس اإلدارة النهائي والملزم
يحق لمجلس اإلدارة بعد توجيه إشعار اإلخالل تسوية أي صعوبة
تنشأ بخصوصه كما يرى ذلك مناسبا ً وبشكل خاص (لكن بدون
المساس بعمومية ما سبق ذكره) المطالبة بأن يتم تخفيض الملكية
غير المصرح بها فيما بين مالكي األسهم المذكورة أسمائهم
والمحددين على أن تبقى تلك األسهم باسم المساهم األصلي إلى
الحد الذي ال يتجاوز لملكية الغير مصرح بها .تكون تصرفات
مجلس اإلدارة في هذا الخصوص بما في ذلك تقديم أي إشعار،
نهائية وملزمة ألي مساهم ما لم وإلى حين إلغائها أو تغييرها من
قبل مجلس اإلدارة وال يطلب من مجلس اإلدارة تقديم أي سبب
للتصرفات الخاصة التي ت ّم اتخاذها.

8.6

القيود المفروضة على الملكية
ت آلخر (مع
وفقا ً ألي قرار صادر عن مجلس اإلدارة من وق ٍ
مراعاة أي قوانين أو لوائح منطبقة) ،ال يوجد في تاريخ هذا النظام
األساسي أي قيود على عدد األسهم التي يمكن تسجيلها و/أو
تملكها بواسطة مواطنين غير قطريين.
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9.

اإلدراج
عند اإلدراج ،تسري على الشركة القواعد واللوائح الملزمة
التابعة للبورصة المعتمدة محل اإلدراج ،وتكون مقدمة في
السريان على أي تعارض ينشأ بين تلك القواعد واللوائح وهذا
النظام.

10.

الصفقات الكبيرة

10.1

حماية مساهمي األقلية
يكون لمساهم األقلية الحق في أن يطلب من الشركة – بعد تمرير
قرار بخصوص صفقة كبيرة – االستحواذ على كل (وليس جزء)
األسهم التي يملكها مساهم األقلية في حينه بموجب إخطار مكتوب
موجه إلى الشركة بهذا الخصوص .وينقضي الحق الممنوح
بموجب هذه المادة إذا لم يتم إرسال ذلك اإلخطار المكتوب إلى
الشركة في غضون  30يوما ً من تاريخ تمرير القرار المشار إليه
في هذه المادة.

10.2

التقييم
في غضون  14يوما ً من إرسال اإلخطار المكتوب المشار إليه
في البند  1-10إلى الشركة ،تلتزم الشركة بتحديد قيمة أسهم
األقلية التي يجب أن تكون نسبة مئوية من القيمة السوقية لكامل
رأس مال الشركة المصدر ،على أن تكون تلك النسبة مساوية
للنسبة المئوية إلجمالي رأس مال المصدر الممثل بأسهم األقلية.

وتحدد القيمة السوقية إلجمالي رأس مال الشركة المصدر على
أساس البيع بين بائع راغب ومشتر راغب لكل رأس مال الشركة
المصدر.

10.3

شهادة المدقق
يجب أن يثبت مدقق الشركة قيمة أسهم األقلية بصفته من الخبراء
وليس من المح ّكمين ،على أن يكون قرار مدقق الشركة نهائيا ً
وملزماً ،ما لم يتم إثباته كخطأ بيّن ،ويتحمل مساهم األقلية أتعاب
المدقق.

_________ Page 21 | 55 Initialled by:

QATAR FIRST BANK | Articles of Association | __ April 2019

10.4

احتياطات الشركة غير المعتبرة
عند حساب قيمة أسهم األقلية ،ال يؤخذ في االعتبار احتياطات
الشركة (حيثما انطبق).

11.

حقوق المساهمين بالمرافقة

11.1

في حال وجود عرض ،يكون للمساهم غير البائع الحق في أن
يطلب من مقدم العرض االستحواذ على كل (وليس جزء) األسهم
التي يملكها المساهم غير البائع في حينه وفق الشروط نفسها كما
هي الحال مع المساهمين البائعين.

11.2

كل مساهم بائع ملزم بإخطار الشركة بالعرض – بإخطار مكتوب
–في غضون  30يوما ً من تاريخ تقديم العرض الملزم قانونا ً من
قبل العارض .ويجب أن يشتمل اإلخطار المذكور على هوية مقدم
العرض وسعر األسهم موضوع العرض محل نقل الملكية
وشروط إتمام ذلك النقل .ويجب على الشركة ،بعد تسلم اإلخطار
المذكور مباشرة ،إخطار المساهم غير البائع (المساهمين غير
البائعين) كتابةً ،مع بيان كل التفاصيل المقدمة إلى الشركة
بخصوص العرض من قبل المساهم البائع.

11.3

يكون لكل مساهم غير بائع الحق في مدة تبلغ  21يوما ً من تاريخ
تسلم اإلخطار (المشار إليه في المادة  )2-11من الشركة إلخطار
مقدم العرض بممارسة طلبه بموجب المادة  1-11ولطلب نقل
ملكية كل األسهم (وليس بعضها) التي يملكها إلى مقدم العرض
وفق الشروط نفسها كما هي الحال مع المساهم البائع (المساهمين
البائعين) .وإذا لم يستحوذ مقدم العرض ،بعد أن يقوم المساهم
غير البائع بإخطار مقدم العرض بممارسة ذلك الطلب على أسهم
ذلك المساهم غير البائع ،ال يحق عندئ ٍذ للمساهم البائع نقل ملكية
أسهمه إلى مقدم العرض ،ويلتزم مجلس اإلدارة برفض تسجيل
مقدم العرض كمساهم.
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12

الجمعيات العمومية

12.1

الجمعية العمومية العادية
تعقد الشركة جمعية المساهمين مرة واحدة على األقل في كل سنة
والتي تتم اإلشارة إليها على أنها الجمعية العمومية السنوية
العادية.

يجب السماح للمساهم الذي يملك ( )%10على األقل من رأس
المال ،وألسباب جدية ،طلب الدعوة لعقد اجتماع الجمعية
العمومية السنوية.

يجب على الوكالء القانونيين تمثيل مساهمي األقلية والمساهمين
الذين يقتصر عليهم حضور الجمعية العمومية.

12.2

الجمعيات العمومية غير العادية
تدعى كافة الجمعيات العمومية ،ما عدا الجمعيات العمومية
السنوية ،جمعيات عمومية غير عادية.

يجوز لمجلس اإلدارة ،بنا ًء على طلب أحد المساهمين ،الدعوة
لعقد جميعة عمومية غير عادية بما يتفق مع اللوائح.

12.3

حق المساهمين في المطالبة
يجوز للمساهمين مطالبة مجلس اإلدارة بالدعوة النعقاد جمعية
عمومية غير عادية وفق اللوائح .يجب السماح للمساهمين الذين
يمثلون ( )%25على األقل في رأس المال لتقديم الدعوة لعقد
جمعية عمومية غير عادية طبقا ً لإلجراءات المنصوص عليها في
القانون واللوائح الصادرة في هذا الصدد .وفي حال الدعوة إلى
عقد جمعية عمومية غير عادية بنا ًء على طلب المساهمين ،وجب
انعقاد الجمعية فوراً .ويكون للمساهمين الحق في( :أ) إدراج أمور
على جدول أعمال الجمعية العمومية؛ (ب) مناقشة األمور
المدرجة على جدول األعمال واإلجابة على األسئلة وتلقي
اإلجابات بخصوص تلك األمور؛ و(ج) اتخاذ قرارات مدروسة
بخصوص البنود المدرجة على جدول األعمال.
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13.

طلب وإشعار الجمعيات العمومية

13.1

إشعار الجمعية العمومية
مع االلتزام باللوائح وما لم ينص النظام األساسي على أحكام
تتعلق باالجتماعات ،تتم الدعوة النعقاد الجمعية العمومية العادية
والجمعيات العمومية غير العادية بموجب إشعار إلى كافة
المساهمين ومجلس اإلدارة والمدققين ال تقل مدته عن  21يوماً.

13.2

محتويات اإلشعار
يجب أن يحدد اإلشعار المذكور الخاص بالجمعية العمومية ما
يلي:
(أ)

وقت وتاريخ االجتماع؛

(ب)

مكان االجتماع؛

(ت)

الطبيعة العامة للمسائل التي سيتم مناقشتها؛ و.

(ث)

إذا كان اإلخطار بخصوص اجتماع جمعية عمومية
عادية ،وجب باإلضافة لما سبق أن يحدد أنه بخصوص
جمعية عمومية عادية.

بشرط اعتبار اجتماع الجمعية العامة منعقدا ً أصوالً ،سواء تم
تسليم اإلشعار المحدد في هذا النظام األساسي أم ال ،أو سواء تم
تطبيق أحكام النظام األساسي بخصوص اجتماعات الجمعية
العمومية أم ال ،إذا ما تم االتفاق على ذلك:

(أ)

المخولين بالحضور والتصويت
من قبل كافة األعضاء
ّ
في الجمعية العادية السنوية؛ و

(ب)

المخولين بالحضور والتصويت
من قبل كافة األعضاء
ّ
في اجتماع الجمعية غير العادية ،والذين لديهم ما ال يقل
عن  %95من القيمة االسمية لألسهم التي تعطيهم هذا
الحق.

ويجوز إرسال دعوة النعقاد جمعية عمومية بطريق اإلعالن في
صحيفتين محليتين يوميتين في قطر إحداهما تصدر باللغة العربية
واألخرى باللغة االنجليزية.
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13.3

اإلجراءات غير الباطلة
ال تكون إجراءات الجمعية العمومية باطلة فقط بسبب اإلخالل
غير المتعمد لتوجيه إشعار الجمعية أو اإلخالل باستالم إشعار
الجمعية من قبل أي شخص يحق له استالم اإلشعار المذكور.

14.

اإلجراءات في الجمعية العمومية

14.1

النصاب القانوني
باستثناء ما هو منصوص عليه في هذا النظام األساسي ،يكون
النصاب القانوني للجمعيات العمومية كما يلي:

(أ)

على األقل مساهمين اثنين يحق لهما الحضور والتصويت
في االجتماع المعني (سواء عن طريق وكيل أو غير
ذلك)؛

(ب)

والمخولين
كافة المساهمين الحاضرين في االجتماع
ّ
بالتصويت الذين يملكون ما ال يقل عن  %51من األسهم
المصدرة في الشركة؛ و

ال يتم إجراء أي أعمال في أي جمعية عمومية ما لم يكتمل
النصاب القانوني المطلوب في بداية األعمال.

إذا لم يكتمل النصاب القانوني خالل نصف ساعة من الوقت
المحدد ،وجب تأجيل االجتماع لينعقد في المكان والزمان الذي
يحدده أعضاء مجلس اإلدارة .وإذا انتفى النصاب القانوني خالل
اإلجتماع ،وجب تأجيل االجتماع لينعقد في مكان وزمان يحدده
أعضاء مجلس اإلدارة .ويكون النصاب القانوني النعقاد الجمعية
المؤجلة هو حضور مساهمين على األقل.

وإذا تعلق األمر بحل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها
أو االستحواذ عليها أو بيع المشروع الذي قامت من أجله الشركة
أو التصرف فيه بأي وجه آخر ،فيشترط لصحة أي اجتماع أن
يحضره مساهمون يمثلون ثالثة أرباع رأس مال الشركة وال
يكون القرار صحيحا ً في أي من الحاالت المشار اليها في هذا
المقطع من البند ( )14.1إالَّ إذا صدر بموافقة مساهمين يمثلون
 %75من رأس مال الشركةز
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14.2

رئيس االجتماع
يرأس رئيس مجلس اإلدارة االجتماع .إذا لم يكن رئيس مجلس
اإلدارة حاضرا ً أو لم يرغب بالترأس خالل نصف ساعة من
الوقت المحدد لبدء االجتماع ،يتوجب على نائب رئيس مجلس
اإلدارة ترأس االجتماع .إذا لم يكن نائب رئيس مجلس اإلدارة
حاضرا ً أو لم يرغب الترأس بتلك الصفة وفي حال غياب أي
مرشح يترأس االجتماع عضو مجلس إدارة آخر يتم اختياره من
قبل أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون .إذا لم يكن أي من أعضاء
مجلس اإلدارة حاضرا ً أو لم يرغب بترأس االجتماع ،عندها
يتوجب على المساهمين الحاضرين اختيار واحدا ً منهم ليترأس
االجتماع.

14.3

الصوت الترجيحي
يتمتع رئيس االجتماع بصوت ترجيحي في حال تعادل األصوات
بخصوص أي بند من بنود االجتماع.

14.4

األسهم التي ال يجوز حسابها لتكوين صوت
إن األسهم في الشركة التي تملكها الشركة ،ال يجوز التصويت
بموجبها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،وخالل أي اجتماع،
ولن تحتسب من ضمن تحديد إجمالي عدد األسهم المتبقية في أي
وقت من األوقات.

14.5

التأجيل
يجوز لرئيس االجتماع تأجيل االجتماع بموافقة أغلبية األصوات
في االجتماع في وقت التأجيل المطلوب .ال تتم دراسة أي مسائل
في االجتماع المؤجل إال األمور التي كان يجب دراستها في
االجتماع الذي تم تأجيله .ليس من الضروري توجيه إشعار
باالجتماع المؤجل ما لم يكن قد تم تأجيل االجتماع لمدة ثالثين
يوما ً أو أكثر وفي تلك الحالة يجب توجيه إشعار ال تقل مدته عن
سبعة أيام يحدد وقت و تاريخ و مكان االجتماع المؤجل و الطبيعة
العامة للمسائل التي ستتم دراستها.

14.6

التصويت بواسطة الممثل الشخصي
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يكون التصويت بواسطة الممثلين الشخصيين كما يلي:

14.7

(أ)

يجب أن يتم السماح للمساهم خطيا ً ووفق توكيل قانوني
تعيين مساهم آخر ليس عضوا ً في مجلس اإلدارة لينوب
عنه في حضور الجمعية العمومية ،شريطة أن عدم
امتالك ذلك المساهم المعين بموجب التوكيل أكثر من
( )%5من أسهم رأس المال.

(ب)

عندما يكون للمساهم ممثل شخصي معين ،فإنه يجوز
لمثل هذا الممثل الشخصي ممارسة حقوق التصويت
الخاصة بالمساهم إذا كان الممثل الشخصي قد سلم
الشركة إشعارا ً خطيا ً بصيغة التوكيل المقدم من قبل
الشركة في الوقت المحدد إليداع ملف التوكيل قبل أي
اجتماع يتم عقده أو تصويت يتم إجراؤه؛ و

(ت)

يجوز ألي شركة مساهمة في الشركة ،بموجب قرار من
أعضاء مجلس اإلدارة فيها أو أي هيئة حاكمة فيها،
تفويض أي شخص وفقا ً لمستنداتها التأسيسية كما ترى
ذلك مناسبا ً ليتصرف بصفته ممثالً لها إما في اجتماع
عادي أو في كافة االجتماعات غير العادية بالشركة أو
في اجتماع أي فئة مساهمين ويتمتع أي شخص يتم
تفويضه بهذه الطريقة وفق صالحيته وحتى يتم إنهاء
صالحيته من قبل الشركة التي عينته ،بالحق في ممارسة
تلك الصالحيات بالنيابة عن الشركة كما لو كانت تلك
الشركة مساهمة كشخص طبيعي في الشركة.

سند التوكيل
يجب أن يكون أي سند تعيين وكيل خطيا ً ووفق الصيغة المعتمدة
من قبل مجلس اإلدارة بقدر اإلمكان ،ويتم توزيعه بموجب إشعار
أي اجتماع وبشكل خاص:

(أ)

يجوز للوكيل أن يكون مساهم ولكن ليس بالضرورة أن
يكون مساهماً ،ولكن يجب أن يكون مقبول من الشركة
في كافة األوقات.
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14.8

(ب)

يجب أن يكون سند تعيين الوكيل خطيا ً وبخط الشخص
الذي يقوم بالتعيين أو وكيله المفوض أصوالً خطياً .إذا
كان الذي قام بالتعيين شركة ،على سند التعيين أن يكون
مختوم بختم الشركة أو يكون بخط موظف أو وكيل
مفوض أصوالً من قبل الشركة المذكورة وفق األحكام
التي ترضي الشركة.

(ت)

ال يحق ألي مساهم تعيين أكثر من وكيلين للحضور
والتصويت في نفس االجتماع .عندما يعيّن أي مساهم
أكثر من وكيل واحد للحضور والتصويت في نفس
االجتماع ،يمثل كل مساهم يتم تعيينه على األقل مائة سهم
ويعتبر التعيين المذكور أنه باطل ما لم يحدد المساهم نسبة
مساهمته التي سيتم تمثيلها من قبل كل وكيل.

(ث)

يتوجب إيداع سند تعيين أي وكيل باإلضافة إلى الوكالة
القانونية األصلية أو أي تفويض آخر ،إن وجد ،والذي تم
توقيعه (أو نسخة منه يتم تقديمها أو نسخة عن الوكالة
القانونية أو التفويض مصادق عليها من قبل محام
ومستشار أو عندما يكون المساهم شركة يتم التصديق
عليها من قبل الموظف المفوض في تلك الشركة) لدى
المكتب المسجل للشركة أو في أي مكان آخر كما يتم
تحديد ذلك في اإلشعار الذي يتم توجيهه للدعوة النعقاد
االجتماع وذلك خالل فترة ال تقل عن ثمانية وأربعين
ساعة (أو أي تاريخ آخر يتم تحديده في صيغة التوكيل)
قبل الوقت المحدد النعقاد االجتماع أو االجتماع المؤجل
الذي سوف يصوت فيه الشخص المذكور في التوكيل
وفي خالف ذلك ال يعتبر سند التوكيل ساري المفعول.

(ج)

يعتبر سند تعيين أي وكيل أنه يمنح الصالحية للمطالبة
أو االنضمام للمطالبة بإجراء اقتراع ويكون نافذا ً ما لم
وإلى أن يتم استالم إشعار بالرجوع عنه من قبل الشركة.

صالحية األصوات
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ال يحق ألي مساهم أن يكون حاضرا ً أو يصوت على أي مسألة
شخصيا ً أو خالف ذلك سوا ًء بصفته وكيل في أي جمعية عمومية
أو بنا ًء على اقتراح تصويت أو يتم اعتباره في النصاب القانوني
فيما يتعلق بأي أسهم:

(أ)

تكون المطالبات بخصوصها مستحقة وغير مدفوعة؛

(ب)

ما لم يكن مسجالً كمساهم في تاريخ التسجيل المحدد لمثل
هذا االجتماع (أو تاريخ اإلشعار باالجتماع في حالة عدم
توفر مثل هذا التاريخ)؛ أو

(ت)

عندما يحدد سند التوكيل أو الوكالة القانونية أو أي
تفويض ،إن وجد ،اسم شخص آخر أو طرف آخر (غير
المساهم المذكور) بصفته وكيل أو شخص أو طرف
مفوض بهذه الطريقة للتصرف ولم يتم إيداعه لدى
الشركة وفقا ً لهذا النظام األساسي.

يعتبر أي صوت يتم تقديمه وفق أحكام سند التوكيل نافذا ً على
الرغم من الوفاة السابقة أو الخلل العقلي السابق للموكل أو تحويل
األسهم التي بشأنها منح السند أو تصرف الوكيل خارج نطاق
تفويضه ،إذا لم يتم استالم أي إنذار خطي بالوفاة أو الخلل العقلي
أو تحديد للصالحيات كما سبق ذكره ،من قبل الشركة في مكتبها
المسجل قبل بدء االجتماع أو االجتماع المؤجل الذي سيتم
استخدام السند فيه.

15

أصوات المساهمين

15.1

التصويت برفع األيدي
ما لم تتم المطالبة باالقتراع ،يتم التقرير بخصوص أي قرار يتم
طرحه للتصويت عن طريق التصويت برفع األيدي.

15.2

حقوق التصويت
في حال التصويت برفع األيدي يتمتع كل مساهم حاضر بما في
ذلك ممثل أي مساهم شركة بصوت واحد .في حال االقتراع ،يحق
لكل مساهم صوت واحد عن كل سهم يملكه .تخضع هذه المادة
ألي حقوق أو قيود مرفقة بأي أسهم.
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15.3

عدم الممانعة
ال يجوز االعتراض على حق أي مصوت باستثناء في االجتماع
الذي يجب على المصوت أن يصوت فيه .يعتبر قرار رئيس
االجتماع نهائي في االجتماع فيما يتعلق بأي اعتراض أو حق أي
مصوت.

15.4

التصويت عن طريق االقتراع
يخضع التصويت عن طريق االقتراع لما يلي:
(أ)

يجوز المطالبة باالقتراع قبل أو عند إعالن نتيجة
التصويت برفع األيدي:

 1.من قبل رئيس االجتماع؛
 2.من قبل مساهمين اثنين على األقل يتمتعان بحق
التصويت في االجتماع؛ أو
 3.من قبل أي مساهم يمثل ما ال يقل عن  %5من
إجمالي القيمة االسمية لكافة المساهمين الذين
يتمتعون بحق التصويت في االجتماع.

(ب)

ما لم تتم المطالبة باالقتراع ،يجوز لرئيس االجتماع
اإلعالن بأن أي قرار تم اعتماده أو عدم اعتماده من قبل
أغلبية خاصة .يعتبر قيد محاضر االجتماع لذلك
التصريح أنه دليل حصري على نتيجة القرار.

(ت)

يجوز لرئيس االجتماع الموافقة على سحب المطالبة
بإجراء االقتراع.

(ث)

يتم إجراء أي اقتراع وفق األسلوب الذي يحدده رئيس
االجتماع وتكون النتيجة قرار االجتماع الذي تمت فيه
المطالبة بإجراء االقتراع.

(ج)

إن المطالبة المتعلقة بالتصويت على اختيار رئيس
االجتماع أو المتعلقة بتأجيل االجتماع يتم التصويت عليها
مباشرة .إما المطالبة باالقتراع بخصوص أي مسألة
أخرى فتتم حسب ما يحدد رئيس االجتماع ذلك .ال تمنع
المطالبة باالقتراع من استمرار أي اجتماع بخصوص
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تنفيذ أي أعمال ما عدا المسألة التي يكون قد تمت المطالبة
بإجراء اقتراع بخصوصها.

15.5

التعديالت على القرارات
إذا تم اقتراح أي تعديل على أي قرار تتم دراسته ،وصرح رئيس
االجتماع بأنه خارج نطاق المناقشة ،ال تكون اإلجراءات
بخصوص القرار الفعلي باطلة بسبب أي خطأ في هذا التصريح
وبشكل خاص:

15.6

(أ)

في حال تم اقتراح قرار أصوالً كقرار خاص تتخذه
الجمعية غير العادية ،ال يجوز في أية حال اعتبار أي
تعديل عليه (إال التعديل الكتابي لتصحيح خطأ واضح) أو
التصويت عليه.

(ب)

في حال تم اقتراح أي قرار أصوالً على أنه قرار عادي،
ال يجوز في أية حال اعتبار أي تعديل عليه (إال التعديل
الكتابي لتصحيح خطأ واضح) أو التصويت عليه ما لم
يتم توجيه إشعار بخصوص التعديل المقترح إلى المكتب
قبل سبعة أيام على األقل من الوقت المحدد النعقاد هذا
االجتماع أو االجتماع المؤجل أو (في حال عدم وجود
اإلشعار المذكور) ،يقرر رئيس االجتماع وفق تقديره
المطلق إذا كان التعديل المذكور مناسبا ً للدراسة في
االجتماع أم ال.

االعتراضات على األصوات واألخطاء في احتساب األصوات الخ
إذا تم طرح أي اعتراض على احتساب أو اإلخالل في احتساب
أي أصوات أو إذا تم احتساب أي أصوات ال يجب أن يتم احتسابها
أو تم رفضها وإذا لم يتم احتساب أي أصوات يجب أن يتم
احتسابها ،ال يبطل االعتراض أو الخطأ القرار ما لم يتم طرحه
أو اإلشارة إليه في نفس االجتماع ويكون وفق رأي رئيس
االجتماع كاف إلبطال نتيجة التصويت .يكون قرار رئيس
االجتماع بخصوص المسائل المذكورة نهائي وقطعي.
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15.7

قرار رئيس االجتماع نهائي بخصوص المسائل اإلجرائية
يعتبر قرار رئيس االجتماع الذي يتم اتخاذه بحسن نية بخصوص
مسائل اإلجراءات أو التي تنشأ اعتراضيا ً نتيجة أعمال االجتماع،
نهائي كما يكون قراره المتخذ بحسن نية نهائيا ً فيما إذا كانت تلك
المسألة من ضمن هذه الطبيعة.

15.8

القرارات الصادرة من الجمعية العامة وفقا ً ألحكام القانون وهذا
النظام تلزم المساهمين سواء كانوا حاضرين في االجتماع الذي
صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين عنه وسوا ًء كانوا قد وافقوا
أو اعترضوا عليها ،وعلى المجلس تنفيذها فور صدورها.

15.9

مع عدم اإلخالل بحقوق المساهمين المقررة قانونا ً ال يجوز رفع
المطالبات التي تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد
مجلس اإلدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إال باسم مجموع
المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العمومية.

ويجب على كل مساهم يريد تقديم مطالبة من هذا القبيل أن يخطر
بذلك مجلس اإلدارة قبل انعقاد الجمعية العمومية التالية بشهر
واحد على األقل .ويجب على المجلس أن يدرج هذا االقتراح في
جدول أعمال الجمعية.

فإذا رفضت الجمعية العمومية هذا االقتراح لم يجز ألي مساهم
إعادة طرحه باسمه الشخصي .أما إذا قبل فتعين الجمعية لمباشرة
الدعوى مندوبا ً أو أكثر.

16.

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

16.1

التشكيل
يكون تشكيل مجلس اإلدارة على الوجه اآلتي بيانه:
(أ)

يتألف مجلس اإلدارة مما ال يقل عن سبعة ( )7أعضاء
وال يزيد عن أحد عشر ( )11عضواً ،إال أنه يجوز
للشركة ،بموجب قرار عادي ،أن تزيد أو تقلل من العدد
المحدد لألعضاء.
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17

(ب)

يتشكل مجلس اإلدارة من أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين
ومستقلين ،بشرط أال يقل المستقلون منهم عن ثلث
أعضاء المجلس وأن تكون األغلبية من األعضاء غير
التنفيذيين.

(ت)

يصبح المساهم مالكا ً لعدد من أسهم الشركة المحددة بنص
ج
النظام األساسي وذلك عندما يتم اختياره أو في خالل
ثالثون يوما ً من تاريخ اختياره .يجب أن يتم إيداع مثل
هذه األسهم في شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق
المالية في خالل ستون يوما ً من تاريخ بداية العضوية مع
منع التداول أو الرهن أو االحتجاز والمصادرة حتى نهاية
فترة العضوية ،المعتمدة بشأن الميزانية األخيرة للسنة
المالية للقيام باألعمال .كما يجب أيضا ً أن يتم توزيع هذه
األسهم لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين
واألطراف األخرى لمسؤولية أعضاء المجلس .وفي حال
عدم تقديم عضو المجلس الضمان كما هو مشار إليه،
تصبح عضويته باطلة والغية .كما يجب أن يتم استثناء
عضو المجلس المستقل من هذا الشرط.

أعضاء مجلس اإلدارة البدالء
يجوز ألي عضو مجلس إدارة تعيين (وعزل) عضو بديل عنه
ليحضر اجتماعات مجلس اإلدارة في حال غيابه والتصويت
مكانه بشرط أن يكون عضو مجلس اإلدارة البديل نفسه عضو
مجلس إدارة .في أي اجتماع لمجلس إدارة ال يجوز ألكثر من
عضوين اثنين في مجلس اإلدارة (بما في ذلك رئيس مجلس
اإلدارة و/أو الرئيس التنفيذي) تعيين بدالء لهم بشرط أن يحضر
بحد أدنى خمسة أعضاء مجلس إدارة في ذلك االجتماع .يكون
تعيين عضو مجلس اإلدارة البديل محدد وموضح خطيا ً ويجب
أن يتم استالم التعيين من قبل مجلس اإلدارة قبل ثالثة أيام عمل
على األقل من تاريخ اجتماع مجلس اإلدارة.

18

صالحيات مجلس اإلدارة

18.1

الصالحيات
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تتم إدارة الشركة من قبل مجلس اإلدارة الذي يجوز له ممارسة
كافة صالحيات الشركة التي ال يكون مطلوب ممارستها بموجب
اللوائح أو بموجب هذا النظام األساسي بواسطة الجمعية
العمومية ،بشرط أال يلغي أي تعديل لهذا النظام األساسي أو
القواعد التي تم تحديدها أي تصرف سابق لمجلس اإلدارة والذي
يكون نافذا ً في حال عدم إجراء التعديل المذكور أو القواعد
المذكورة.
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19

تفويض صالحيات أعضاء مجلس اإلدارة
فيما يلي األدوار والمسؤوليات العامة ألعضاء مجلس اإلدارة:

19.1

تحمل المسؤولية تجاه األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين
واألطراف ذات العالقة في بنك قطر األول والمجتمع ككل.

19.2

إعداد سياسة مكتوبة تنظم العالقة بين أصحاب المصلحة بهدف
حمايتهم وحماية حقوقهم.

19.3

مراجعة واعتماد االستراتيجيات والخطط واألهداف التي تعدها
الشركة.

19.4

مراقبة تنفيذ المبادرات االستراتيجية.

19.5

رصد وتقييم الحاجة إلى تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة الجديدة
أو المعدلة وذلك على أساس دوري.

19.6

مراجعة واعتماد الهيكل التنظيمي للبنك.

19.7

ضمان أن الموارد المالية والبشرية الضرورية يتم استغاللها
لصالح البنك لتحقيق أهدافه ومراميه.

19.8

تعيين المدراء أو نوابهم المخولين رسميا ً ومنحهم الحق في التوقيع
بالنيابة عن البنك سواء بصفة فردية أو مشتركة أو تضامنية.

19.9

اإلشراف على االختيار الكافي والعادل لإلدارة التنفيذية العليا.

19.10

إجراء تقييم األداء للرئيس التنفيذي للشركة على أساس سنوي من
خالل لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة.

19.11

مراجعة أداء اإلدارة التنفيذية العليا مقارنةً باألهداف الموضوعة
ومراقبة الطريقة التي يتم بها رفع التقارير عن أداءهم من خالل
لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة.

19.12

تصميم وتنفيذ خطة كافية للتعاقب الوظيفي ألعضاء مجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا والوظائف الرئيسية األخرى في
البنك.
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19.13

ضمان تطبيق الضوابط الداخلية وهيكل الرقابة الداخلية في البنك.

19.14

إجراء مراجعة على أساس سنوي لكفاءة وفاعلية هيكل الرقابة
الداخلية.

19.15

التأكد بطريقة مباشرة أو من خالل السلطات المخولة أن البنك
ملتزم بالقوانين واللوائح والنظم الخاصة بمركز قطر للمال،
وهيئة تنظيم مركز قطر للمال ،وهيئة قطر لألسواق المالية،
باإلضافة إلى القوانين واللوائح والنظم المتعارف عليها في دولة
قطر ،حيثما يكون ذلك منطبقاً.

19.16

مراجعة وتحديث تطبيقات الحوكمة المعتمدة على أساس منتظم.

19.17

مراجعة واعتماد الخطة السنوية للتدريب والتأهيل بالبنك ويشمل
ذلك أنشطتها وحوكمتها وفقا ً لالئحة الحوكمة.

19.18

تشكيل لجان تابعة لمجلس اإلدارة ومنحها الصالحيات والسلطات
وفق المستويات المناسبة في البنك (بدون تخلي مجلس اإلدارة
عن مسؤوليته تجاه المهام المفوضة لهذه اللجان).
االحتفاظ بمعلومات محدثة وجديدة من اللجان التابعة للمجلس
واإلدارة التنفيذية العليا.

19.19

تقييم واعتماد االستتثمارات والمبادرات االستراتيجية المتنوعة.

19.20

تحمل مسؤولية الدعوة إلى عقد جمعيات عمومية للبنك.

19.21

إعداد القواعد اإلجرائية الخاصة بممارسات الحوكمة للشركة
وذلك من أجل ضمان تطبيقها بأسلوب متناسق.

19.22

إبقاء أعضاءها في جميع األوقات على إطالع بأحدث وآخر
التطورات في مجال الحوكمة وأفضل الممارسات المتعلقة بها.
ويجوز للمجلس تفويض ذلك إلى لجنة الترشيحات والمكافآت
والحوكمة أو إلى أي هيئة أخرى حسبما يراه مناسباً.

19.23

ضمان أن أعضاء اللجان التابعة للمجلس أو المراجعين الداخليين
أو ممثليهم ومن ينوب عنهم حسبما تقتضيه الحالة وممثلي
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المراجعين الخارجيين يقومون بحضور اجتماعات الجمعية
العمومية السنوية.
19.24

مراجعة مجموعة شاملة من التقارير المالية واإلدارية والتشغيلية
وذلك بغرض القيام بأدوارها ومسؤولياتها المذكورة آنفاً.

19.25

تطوير آلية للتعامل مع مقدمي الخدمات المالية والتحليل المالي
والتصنيف االئتماني ومقدمي الخدمات األخرى فضالً عن
المؤسسات التي تحدد معايير ومؤشرات األسواق المالية بهدف
تقديم خدماتها لكافة أصحاب المصلحة بشكل سريع وبكل نزاهة
وشفافية.

19.26

تطوير برامج التوعية لنشر ثقافة الرقابة الذاتية وإدارة المخاطر
الخاصة بالشركة.

19.27

عدم الدخول في قروض تمتد إلى فترة تتجاوز الثالث سنوات،
وعدم بيع أو رهن عقارات البنك أو إسقاط ديون الشركة ،إال إذا
كان هذا مخوالً به رسميا ً بنص النظام األساسي .وفي حال لم ترد
نصوص بهذا الشأن في النظام األساسي ،على مجلس اإلدارة عدم
العمل بدون موافقة الجمعية العمومية على مثل تلك التصرفات
إال إذا كانت مثل هذه التصرفات تقع ضمن النطاق الطبيعي
ألعمال الشركة.

تفويض صالحيات مجلس اإلدارة
20.1

التفويض
يجوز لمجلس اإلدارة تفويض أي من صالحياته إلى رئيس مجلس
اإلدارة ،نائب رئيس مجلس اإلدارة ،الرئيس التنفيذي ،أي عضو
مجلس إدارة و/أو أي لجنة يتم إنشاؤها وفق المادة .30

20.2

تمثيل الشركة
يتم تمثيل الشركة أمام أي محكمة أو أي طرف أو هيئة أخرى من
قبل رئيس مجلس اإلدارة أو نائب رئيس مجلس اإلدارة أو الرئيس
التنفيذي أو أي شخص آخر يتم تفويضه من قبل مجلس اإلدارة.
ويتم تفويض نفس الشخص ليوقع بالنيابة عن الشركة ويلتزم
بتنفيذ القرارات التي يتم إصدارها من قبل مجلس اإلدارة وإتباع
تعليماته وفق األحكام والشروط التي ينص عليها مجلس اإلدارة
من وقت آلخر.
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21

21.1

تعيين وتقاعد أعضاء مجلس اإلدارة
االنتخاب في الجمعية العمومية العادية
بشرط التسجيل لدى مكتب تسجيل الشركات ،يتم انتخاب أعضاء
مجلس اإلدارة في الجمعية العمومية العادية لفترة تنتهي عند
الجمعية العمومية العادية الثالثة التالية للجمعية العمومية التي تم
فيها انتخاب مجلس اإلدارة ،وهي التي يناط بها إعادة تشكيل
مجلس اإلدارة .يجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة الذين
انتهت مدة تعيينهم.
يتولى المساهمون انتخاب عضو بمجلس اإلدارة باستخدام
التصويت التراكمي.

21.2

التوصيات والتفاصيل المطلوبة
(أ)

ال يتم تعيين أي شخص (باستثناء أي عضو مجلس إدارة
تقدم إلعادة انتخابه) بصفته عضو مجلس إدارة في أي
جمعية عمومية ما لم تتم التوصية بذلك الشخص من قبل
لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة أو أي مساهم وفقا ً
للمادة ( 2-21ب).

(ب)

ما لم تتم التوصية بذلك من لجنة الترشيحات والمكافآت
والحوكمة  ،ال يكون أي شخص مؤهل لالنتخاب بصفته
عضو مجلس إدارة في أي جمعية عمومية ،ما لم يستلم
السكرتير قبل  14يوما ً من موعد االجتماع:

 .1إشعار خطي موقع من قبل عضو أو أكثر يمثلون ما
ال يقل عن  %1من إجمالي القيمة االسمية لألسهم
(بغير الشخص المقترح) يكون مؤهل أصوالً
بالحضور والتصويت في االجتماع الذي تم إصدار
اإلشعار بشأنه والذي يظهر المساهم بموجبه عن نيته
باقتراح ذلك الشخص ليتم انتخابه؛ و

قترح برغبته
 .2إشعار خطي موقع من قبل الشخص ال ُم َ
بأن يتم انتخابه ،بما في ذلك المعلومات المذكورة في
المادة  3-21أدناه ،وبشرط عدم سحب هذا اإلشعار
الحقاً.
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21.3

تأكيد المرشح
ال يتم تعيين أو انتخاب أي عضو مجلس إدارة ما لم:
(أ)

يؤكد خطيا ً ترشيحه وأنه يستوفي متطلبات منصب عضو
مجلس إدارة والتي هي مذكورة في المادة  22من هذا
النظام األساسي وأي أحكام منصوص عليها في اللوائح
ولوائح الخدمات المالية؛

(ب)

أن يقدم تفاصيل عن مهنته ومؤهالته وكافة نشاطاته
العملية (بما في ذلك كافة الشركات التي لديه أو كان لديه
فيها مصلحة) ويتعهد بصرف النظر عما إذا كانت تلك
الشركات تنافس الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر
(وعندما يكون ذلك ضروريا ً يتم الحصول على الموافقة
من هيئة مركز قطر للمال) أو الشركات التابعة لها والتي
لها صالحية تعيين أعضاء مجلس اإلدارة من قبل
الشركة؛ مع تمكين المساهمين من االطالع على تلك
التفاصيل؛ و

(ت)

أي معلومات أخرى تراها الشركة ضرورية لغرض هذا
التعيين.

يستمر عضو مجلس اإلدارة الذي سيتم استبداله بصفته عضو في
مجلس اإلدارة حتى ذلك الوقت الذي يتم الحصول فيه على
الموافقات المطلوبة بخصوص عضو مجلس اإلدارة الذي يتم
تعيينه حديثاً.
22

المتطلبات بخصوص أعضاء مجلس اإلدارة
ال يجوز أن يكون أي شخص عضو مجلس إدارة إذا:
(أ)

كان لم يبلغ سن الواحد والعشرين؛

(ب)

) كان غير مؤهل ليكون عضو مجلس إدارة في مركز
قطر للمال أو في أي مكان آخر؛

(ت)

) كان مفلسا ً ولم يصدر قرار بالسماح له بمعاودة ممارسة
العمل في أي بلد؛

(ث)

) كان هيئة اعتبارية؛ و

(ج)

) كان لديه خبرة ومعرفة غير كافية بناء على الرأي
المعقول الصادر عن مجلس اإلدارة بما يؤهله للقيام
بمهامه الوظيفية بكفاءة واقتدار.
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يجب على عضو مجلس اإلدارة امتالك سهم واحد على األقل من
أسهم رأس مال البنك عند اختياره أو في خالل ( )30يوما ً من
تاريخ اختيار عضو مجلس اإلدارة.

23

عزل أعضاء مجلس اإلدارة
يعتبر أي عضو مجلس إدارة معزوالً من منصبه في أي من
الحاالت التالية:
(أ)

إذا لم يحضر عضو مجلس اإلدارة ثالثة اجتماعات
متتالية لمجلس اإلدارة أو وفق الحال إذا لم يحضر ثالثة
اجتماعات متتالية للجان مجلس اإلدارة في سنة واحدة
بدون سبب معقول وقرر مجلس اإلدارة إنهاء عضويته؛

(ب)

إذا قدم استقالته خطياً؛

(ت)

إذا أصبح غير قادر على أن يكون عضو مجلس إدارة
بموجب المتطلبات المنصوص عليها في المادة 22؛

(ث)

إذا تم تعيينه أو اختياره بأسلوب ال يتوافق مع النظام
األساسي؛ أو

(ج)

إذا تم عزله بموجب قرار من الجمعية العمومية العادية.

(ح)

إذا كان ممنوعا ً بموجب اللوائح من شغل منصب عضو
بمجلس اإلدارة؛ أو

(خ)

إذا كان بسبب أي إعاقة ذهنية أو بدنية ،غير قادر على
التصرف.

24

الشواغر في مجلس اإلدارة

24.1

صالحية مجلس اإلدارة لملء الشواغر قبل الجمعيات العمومية
إذا لم يتم تعيين عدد أعضاء مجلس اإلدارة بالحد األقصى ،يجوز
لمجلس اإلدارة – مع االلتزام باالشتراطات المنصوص عليها في
المادة  1-16أن يختار عن طريق التصويت عضو مجلس إدارة
بديل أو إضافي من المرشحين المقترحين من قبل عضوين اثنين
لمجلس اإلدارة على األقل ويشغل الشخص المذكور منصبه حتى
موعد الجمعية العمومية التالي إلعادة انتخاب مجلس اإلدارة مرة
ثانية وعندها تنتهي مدة تعيين الشخص المذكور.
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25

لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة

25.1

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة
يتم تأسيس لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة من قبل مجلس
اإلدارة ،يتكون أعضائها من أعضاء مستقلين غالبيتهم أعضاء
غير تنفيذيين وأن يكون رئيس اللجنة عضوا ً مستقالً.

25.2

الشروط المرجعية للجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة
يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة تبنّي الشروط
المرجعية والعمل بمقتضاها.

25.3

تحديد الجمعية العمومية
يجوز للجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة إصدار توصياتها
بشأن سياسة المكافآت في ما يخص رئيس مجلس اإلدارة
وأعضاء المجلس  ،على أن يتم تبني تلك السياسة في اجتماع
الجمعية العمومية التي تنظر في تقرير منح الحوافز السنوية (بما
في ذلك المكافآت) إلى رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة.

25.4

المكافآت السنوية
يجوز للجمعية العمومية العادية اتخاذ قرار بشأن منح الحوافز
السنوية لرئيس مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس بناء على
التوصيات المقدمة من لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة
للمساهمين  ،حتى عن السنة التي لم تشهد تحقيق أرباح أو لم يتم
فيها توزيع أرباح األسهم على المساهمين.

25.5

المصاريف
يتم تعويض أعضاء مجلس اإلدارة عن أية مصاريف يتم تكبدها
بشكل معقول لحضور اجتماعات مجلس اإلدارة أوالجمعيات
العمومية واجتماعات اللجان.

26

إجراءات أعضاء مجلس اإلدارة

26.1

المطالبة باالجتماعات
تتم الدعوة النعقاد اجتماعات مجلس اإلدارة عبر رئيس مجلس
اإلدارة أو بناء على طلب خطي من قبل اثنين من أعضاء مجلس
إدارة على األقل (ولتجنب الشك يجوز للرئيس التنفيذي أن يكون
واحد من عضوي مجلس اإلدارة اللذين يصدران الطلب المذكور)
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بموجب إخطار مدته سبعة أيام موجّه إلى كل أعضاء مجلس
اإلدارة الذين لهم حق الحضور.

26.2

انعقاد االجتماع
يتم انعقاد اجتماعات مجلس اإلدارة ست مرات على األقل في
العام الميالدي الواحد وكذلك وفق الضرورة الالزمة إلدارة
أعمال الشركة .يجوز لمجلس اإلدارة عقد االجتماعات داخل أو
خارج قطر .يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء لجنة
مجلس اإلدارة حضور االجتماعات عن طريق الهاتف أو الوسائل
االلكترونية أو وسائل االتصاالت األخرى بشكل يسمح للحضور
سماع بعضهم والتواصل مع بعضهم في وقت واحد .يتم اعتبار
مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجنة في االجتماعات
المذكورة ،بما فيه لغايات التصويت ،على أنه حضور شخصي
في هذه االجتماعات .ما لم يحدد عكس ذلك من قبل األعضاء،
يعقد االجتماع في مكان تواجد رئيس االجتماع عند بداية
االجتماع.

26.3

26.4

النصاب القانوني
(أ)

يكون النصاب القانوني الضروري لتنفيذ أعمال مجلس
اإلدارة اكثرية أعضاء مجلس اإلدارة الذين يحق لهم
التصويت والحضور في االجتماع المذكور (أو إذا كان
عدد أعضاء مجلس اإلدارة فردي ،يكون النصاب
القانوني المطلوب هو القسم األكبر) .شريطة حضور
الرئيس أو نائب الرئيس لالجتماع.

(ب)

مع مراعاة أحكام هذا النظام األساسي ،فإنه في حال لم
يعد يعتبر أحد أعضاء المجلس عضو من أعضاء مجلس
اإلدارة عند اجتماع مجلس اإلدارة (ألي سبب كان) ،فإنه
يجوز أن يستمر هذا العضو في اجتماع مجلس اإلدارة
في الحضور والتصرف بصفة عضو مجلس إدارة ويتم
احتسابه في النصاب القانوني حتى انتهاء اجتماع مجلس
اإلدارة وذلك في حال لم يعترض عضو مجلس إدارة آخر
على ذلك وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني
لحضور اجتماع المجلس.

اإلجراءات في اجتماع مجلس اإلدارة
يتم اعتماد قرارات مجلس اإلدارة من قبل أغلبية أصوات أعضاء
مجلس اإلدارة الحاضرين باستثناء الرئيس التنفيذي الذي ال يتمتع
بحق التصويت في اجتماعات مجلس اإلدارة .عند تعادل
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األصوات ،يكون لرئيس االجتماع صوتا ً ترجيحياً .يتم تسجيل
اعتراض أعضاء مجلس اإلدارة المعترضين في محاضر
االجتماع.

26.5

ملء الشواغر
إذا كان عدد أعضاء مجلس اإلدارة أقل من العدد المحدد للنصاب
القانوني ،يحق ألعضاء مجلس اإلدارة فقط القيام بملء الشواغر
(وفق للمتطلبات المنصوص عليها في المادة  )1-16أو المطالبة
بانعقاد الجمعية العمومية.

26.6

القرارات الخطية
قد يتم إصدار قرار إذا تم التصويت لصالحه كتابيًا من قبل اكثرية
أعضاء مجلس اإلدارة أو اللجنة الذين يحق لهم استالم إشعار
القرار.
يعتبر هكذا قرار بأنه نافذا ً وساري المفعول كما لو أنه تم اعتماده
في أي اجتماع لمجلس اإلدارة أو اللجنة .يجوز أن يتألف القرار
من عدة مستندات بصيغة مشابهة موقعة من قبل عضو مجلس
إدارة واحد أو أكثر.
يجب أن يتم توقيع القرار الذي يتم تمريره كتابيًا من قِبل جميع
أعضاء مجلس اإلدارة أو جميع أعضاء لجنة المجلس حتى يسري
مفعوله.

26.7

تضارب المصالح
تلتزم الشركة باألخذ بالقواعد واإلجراءات المتعلقة بإبرام أي
معاملة تجارية مع شخص ذي عالقة ،ويجب عليها االلتزام دوما ً
بتلك القواعد.

26.8

صوت عضو مجلس اإلدارة بخصوص تضارب المصالح
ال يجوز ألي عضو مجلس إدارة التصويت في أي اجتماع
بخصوص أي قرار يتعلق بأي مسألة يكون له فيها مصلحة
مباشرة أو غير مباشرة بشرط أن يتم احتساب عضو مجلس
اإلدارة المذكور في النصاب القانوني ألي اجتماع.

26.9

صوت عضو مجلس اإلدارة بخصوص تضارب المصالح الذي
يكون أحد أعضاء المجلس طرفا ً فيه
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ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة الحضور في اجتماع المجلس الذي
يتم فيه مناقشة موقف تضارب في المصالح بين ذلك العضو أو
شريكه وبين الشركة ،وال يجوز حساب ذلك العضو في تحقيق
النصاب القانوني لذلك االجتماع ،وال يحق له التصويت على
األمر الذي هو موضوع تضارب المصالح.

26.10

القواعد السارية على تضارب المصالح واإلفصاح
أي معاملة تنطوي على تضارب في المصالح يجب إجراؤها على
أساس المباعدة التامة ،مع مراعاة الشروط و األسعار في السوق
لحظة إتمامها .ويجب اإلفصاح عن كل تلك المعامالت في تقرير
الشركة السنوي وإحالتها إلى الجمعية العمومية بعد المعاملة.

26.11

مضاربة عضو مجلس اإلدارة باألوراق المالية
أي تداول من أعضاء مجلس اإلدارة في األسهم أو غيرها من
األوراق المالية يجب اإلفصاح عنه ،وتلتزم الشركة باعتماد
قواعد واضحة بالنسبة ألنشطة المضاربة التي يباشرها عضو
مجلس اإلدارة والموظف.

26.12

نفاذ قرارات مجلس اإلدارة
تعتبر كافة التصرفات التي يتم القيام بها والقرارات التي يتم
اتخاذها من قبل مجلس اإلدارة أو لجنة مجلس اإلدارة أو من قبل
أي شخص يتصرف بصفة عضو مجلس إدارة أنها نافذة على
الرغم من أي خلل في تعيين أو عدم أهلية أعضاء مجلس اإلدارة
أو عدم مقدرتهم على التصويت في حال تم الكشف عنها الحقا ً.

26.13

قرار رئيس مجلس اإلدارة
يقرر رئيس االجتماع في أية مسألة تنشأ في أي اجتماع متعلقة
بحق أي عضو مجلس إدارة غيره بخصوص التصويت .ويجب
أن يكون حكمه متوافقا ً مع هذا النظام األساسي  ،كما يكون نهائيا ً
ومطلقاً.

26.14

تحرير االمتناع عن التصويت
يجوز للشركة بموجب قرار خاص إيقاف أو تحرير أي فقرة من
هذا النظام األساسي تمنع أي عضو مجلس إدارة من التصويت
في أي اجتماع.
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27

رئيس مجلس اإلدارة ونائبه
سينتخب أعضاء مجلس اإلدارة عن طريق التصويت ،كل من
رئيس ونائب رئيس المجلس والذي سيخضع تعيينهم للتالي:

28

(أ)

كل من رئيس ونائب رئيس مجلس اإلدارة ممارسة
أعمالهم من تاريخ اعتماد هذا النظام األساسي وحتى
موعد االجتماع األول لمجلس اإلدارة الذي يلي اجتماع
الجمعية العمومية العادية الثاني للشركة من بعد تاريخ
اعتماد النظام األساسي هذا؛

(ب)

يشغل كل من رئيس ونائب رئيس مجلس اإلدارة
الالحقين مناصبهم للمدة التي يحددها مجلس اإلدارة؛

(ت)

يجوز إعادة انتخاب رئيس مجلس اإلدارة أو نائب رئيس
مجلس اإلدارة الذي أنجز مدته ؛

(ث)

يتوجب على نائب رئيس مجلس اإلدارة القيام بصفة
رئيس اجتماعات مجلس اإلدارة في حال غياب رئيس
مجلس اإلدارة أو ألسباب إجرائية ال يكون رئيس مجلس
اإلدارة قادرا ً عندها على التصويت على المسألة المعنية.

(ج)

ال يجوز انتخاب شخص يشغل منصب الرئيس التنفيذي
للشركة لشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة في الوقت
ذاته.

(ح)

يحظر على رئيس مجلس اإلدارة أن يكون عضوا ً في
لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمةولجنة التدقيق.

السكرتير
مع االلتزام باللوائح ،يتم تعيين السكرتير وعزله من قبل مجلس
اإلدارة الذي يقرر مدة وأتعاب وشروط تعيين السكرتير .وتتحدد
واجبات السكرتير ومهامه بالنص عليها في ميثاق مجلس إدارة
الشركة.

29

محاضر االجتماع

29.1

االحتفاظ بمحاضر االجتماع
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يتوجب على مجلس اإلدارة االحتفاظ بمحاضر االجتماع لقيد ما
يلي:

29.2

(أ)

كافة تعيينات الموظفين التي تتم من قبل مجلس اإلدارة؛
و

(ب)

كافة إجراءات الجمعية العمومية واجتماعات مجلس
اإلدارة واجتماعات أي لجان مجلس اإلدارة بما في ذلك
أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون في كل من
االجتماعات المذكورة.

التوقيع من قبل رئيس مجلس اإلدارة
يعتبر توقيع رئيس وسكرتير اإلجتماع على أي من محاضر
االجتماعات التي يتم فيها اتخاذ إجراءات معينه أو من قبل رئيس
وسكرتير االجتماع التالي ،دليالً قاطعا ً على اإلجراءات المتخذة.

29.3

اعتبار االجتماعات على أنها انعقدت أصوالً
عندما يتم إعداد محاضر االجتماعات وفق هذه المادة  ،29عندها
وحتى ثبوت العكس ،يعتبر االجتماع أنه انعقد أصوالً وأن كافة
اإلجراءات التي اتخذت في االجتماع قد تم اتخاذها فعالً.

يتم االحتفاظ بالدفاتر التي تتضمن محاضر اجتماعات الجمعية
العمومية أو اجتماع مجلس اإلدارة لدى المكتب المسجل للشركة
ويجوز االطالع عليها من قبل أي مساهم خالل ساعات العمل
بعد الحصول على موافقة مجلس اإلدارة المسبقة ومن دون أية
رسوم.

30

اللجان

30.1

تفويض اللجان
باستثناء ما يخص لجان الترشيحات والمكافآت والحوكمة
والتدقيق التي تخضع لاللتزام بقواعد الشروط المرجعية الخاصة
بكل منها ،يجوز لمجلس اإلدارة تفويض كافة أو أي من
صالحياته وسلطاته وتقديره وأعماله إلى أي لجنة أو لجان مؤلفة
من أعضاء مجلس اإلدارة وفق األحكام والشروط التي يراها
مناسبة وبما يتفق وأحكام هذا النظام األساسي .يلتزم مجلس
اإلدارة بتحديد المسؤوليات المتعلقة بكل لجنة وبالنص على تلك
المسؤوليات في الشروط المرجعية الخاصة بكل لجنة.
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30.2

تشكيل لجان مجلس اإلدارة
يجوز أن تتألف أي لجنة يؤسسها مجلس اإلدارة بما يتفق و البند
 1-30من عضو مجلس إدارة واحد أو أكثر كما يحق لمجلس
اإلدارة تعيين أي شخص أو أشخاص آخرين ألي لجنة كما يعتبر
ذلك مناسبا ً لكن على أن تتألف أغلبية المشاركين في تلك اللجنة
على األقل من أعضاء مجلس اإلدارة وال يعتبر أي قرار لتلك
اللجنة نافذا ً ما لم تحضر أغلبية مشاركين االجتماع المعني تتألف
من أعضاء مجلس اإلدارة.

30.3

إجراءات لجان مجلس اإلدارة
تخضع االجتماعات واإلجراءات (بما في ذلك وبدون حصر القيام
باألعمال في أي اجتماع تم انعقاده بواسطة الهاتف أو بموجب أي
قرار خطي) الخاصة بأي من اللجان المذكورة التي يشكلها مجلس
اإلدارة وفق البند  1-30إلى أحكام هذا النظام األساسي التي تنظم
اجتماعات وإجراءات مجلس اإلدارة بالقدر التي تكون فيه قابلة
للتطبيق ولم يتم استبدالها بأي لوائح يحددها مجلس اإلدارة أو يتم
تفويضها إلى أي لجنة وتتألف من ما يلي:

(أ)

يتوجب على األعضاء في كل لجنة تابعة للمجلس أن
يختاروا عضوا ً ليكون رئيسا للجنة .ويمكن لرئيس مجلس
اإلدارة ونائبه رئاسة اللجنه  ،إذا تم اختيارهم من قبل
أعضاء اللجنة.

(ب)

يجب تدوين محاضر االجتماع لكل لجنة في سجل خاص
يتم التوقيع عليه حسب األصول من قبل رئيس اللجنة.

(ت)

يكون النصاب القانوني لكل لجنة نصف أعضاء اللجنة
المعنية ويتم اتخاذ القرارات فيها من قبل أغلبية أعضاء
اللجنة المذكورة الحاضرين فيها (أو إذا كان عدد
األعضاء فردي ،يتم تدوير العدد المطلوب) .في حال
تعادلت األصوات يكون للعضو الرئيس صوتا ً ترجيحياً.
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(ث)

يجب تدوين محاضر االجتماع لكل لجنة في دفتر قيد
خاص يتم التوقيع عليه أصوالً من قبل كافة أعضاء اللجنة
الحاضرون.

(ج)

على مجلس اإلدارة استالم تقارير ملخصة بصفة دورية
تتعلق بالقرارات أو بالتوصيات التي يتم إصدارها من
قبل أي لجنة لمجلس اإلدارة.

31

الرئيس التنفيذي

31.1

المسؤوليات
يكون الرئيس التنفيذي مسوؤالً تجاه مجلس اإلدارة عن اإلدارة
العامة والفعلية لألعمال بما في ذلك مراقبة العمليات اليومية
للشركة ويتوجب عليه مراقبة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة
والمساهمين ويتم تفويضه كاآلتي:

على الرئيس التنفيذي أن:
(أ)

يكون المفوض بالتوقيع بالنيابة عن الشركة ويكون
توقيعه ملزما ً للشركة تجاه الغير.

(ب)

تمثيل الشركة أمام الغير بما في ذلك الهيئات الحكومية
والوزارات والسلطات التنظيمية والمحاكم وهيئات حل
النزاعات األخرى.

(ت)

تنظيم الشركة وتأسيس أقسام إدارية وفنية وتنفيذية
وتعيين الموظفين وتعيين المستشارين وتوقيع العقود
والتعديالت التي تتعلق بها.

(ث)

تنفيذ التزاماته ضمن إطار عمل السياسة العامة
وتوصيات مجلس اإلدارة.

(ج)

يكون مسؤوالً عن وضع خطط األعمال والسياسات
والمقاييس المطلوبة لتسيير عمل الشركة باإلضافة إلى
االقتراحات التي تتعلق باالستثمار ويتم التوقيع على كل
ما سبق ذكره بعد موافقة مجلس اإلدارة أو أي لجنة
متخصصة مفوضة.
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31.2

حق التفويض
يحق للمدير التنفيذي تفويض أي جزء من التزاماته وامتيازاته
إلى الموظفين والمسؤولين اآلخرين في الشركة.

32

توزيع األرباح والتوزيعات األخرى

32.1

يقدم مجلس اإلدارة سياسة واضحة بشأن توزيع األرباح في
اجتماعات الجمعية العمومية.

32.2

يجوز لمجلس اإلدارة إعالن ودفع أو توزيع األرباح أو
التوزيعات النقدية األخرى أو األسهم أو الممتلكات األخرى
("التوزيعات") وفق السياسة المشار إليها في البند ( 1-32وبدون
حصر) ما يلي:

(أ)

إعالن ودفع األرباح فقط لغرض استخدام األرباح
المذكورة بالنيابة عن المساهمين في تسوية كامل أو أي
جزء من التزامات المساهمين لدفع المبالغ غير المدفوعة
المتعلقة باألسهم التي تم إصدارها ويجوز له أن يضع أية
ترتيبات يراها مناسبة تتعلق بدفع أي من األرباح والتأكد
من استخدامها بهذه الطريقة؛

(ب)

ال يمنح لألرباح غير المستلمة أى عوائد ،بل تبقى أمانة
لدى البنك إلى حين دفعها للمساهم؛ و

(ت)

يكون المساهم الذى لم يطالب بأرباحه لمدة ست سنوات
من تاريخ استحقاق دفعها و نتيجة لعدم مطالبته لتلك
األرباح ،قد تنازل عن حقه بالمطالبة بها و فى تلك الحالة
يسمح للشركة صرف مبلغ تلك األرباح فى أوجه الخير
و عندها تتوقف تلك األرباح عن كونها دينا ً مستحقا ً و
متوجبا ً للمساهم.

33

الحسابات

33.1

المدقق والحسابات
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بخالف ما هو منصوص عليه في هذا النظام األساسي  ،ال يتمتع
أي مساهم بأي حق لمعاينة أي قيود محاسبية أو دفاتر أو
مستندات أخرى خاصة بالشركة ما لم ينص على ذلك بموجب
القانون أو ما لم يوافق على ذلك أعضاء مجلس اإلدارة أو
الشركة.

يتولى مدقق خارجي ،يكون مستقال ومؤهال ومعينا بناء على
توصية لجنة التدقيق المقدمة إلى مجلس اإلدارة وبناء على قرار
الجمعية العمومية ،إجراء تدقيق سنوي مستقل وإجراء مراجعة
نصف سنوية للبيانات.

يجب على المدقق الخارجي للشركة حضور الجمعية العمومية
السنوية حيث يقدم تقريره السنوي ويجيب على أي استفسار بهذا
الخصوص .

ال تعين الشركة مدققها الخارجي ألكثر من خمس سنوات متتالية.

يجب إعداد حسابات الشركة بما يتفق مع المتطلبات والمبادئ
والمعايير المحاسبية التي تفرضها هيئة مركز قطر للمال ،ولوائح
هيئة تنظيم مركز قطر للمال ،ووفق ما يحدده مجلس اإلدارة من
ت آلخر.
وق ٍ

33.2

يجب على الجمعية العامة ،بناء على اقتراح المجلس ،أن تقرر
سنويا ً اقتطاع ما ال يقل عن  %5وال يزيد عن  %10من األرباح
الصافية لحساب االحتياطي االختياري ،ويستعمل هذا االحتياطي
في الوجوه التي يقررها مجلس االدارة بما يتوافق مع معاير
القطاع المصرفي المعمول بها في دولة قطر.

34

لجنة التدقيق

34.1

تشكيل لجنة التدقيق
يتولى مجلس اإلدارة تشكيل لجنة للتدقيق يتألف أعضاؤها من
ثالثة أعضاء على األقل من مجلس اإلدارة غالبيتهم من أعضاء
مجلس اإلدارة المستقلين .غير أنه يجوز للمجلس تعيين أعضاء
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غير مستقلين بمجلس اإلدارة إذا وجد عدد غير كاف من أعضاء
مجلس اإلدارة المستقلين المتاحين لتشكيل لجنة التدقيق بشرط أن
يكون رئيس اللجنة مستقالً .ويجب أن تتألف لجنة التدقيق من
عضو واحد على األقل ذي خبرة ومعرفة مالية وتدقيقية كافية.
وتلتزم لجنة التدقيق باعتماد والعمل بالشروط المرجعية الخاصة
بها.

34.2

حظر التعيين
ال يجوز السماح لشخص كان موظفا ً لدى المدققين الخارجيين
للشركة خالل السنتين الماضيتين أن يصبح عضوا ً في لجنة
التدقيق.

34.3

وتيرة االجتماع
تجتمع لجنة التدقيق كلما كان ذلك ضرورياً ،على أال تقل عن ست
مرات سنويا ً  .ويجب االحتفاظ بمحاضر كل االجتماعات.

35

اإلشعارات

35.1

اإلشعارات الخطية
يكون أي إشعار ،يجب إرساله وفقا ً لهذا النظام األساسي ،خطياً.

35.2

طريقة توجيه اإلشعار
يجوز للشركة توجيه أي إشعار إلى أي مساهم إما:
(أ)

شخصياً؛ أو

(ب)

عن طريق إرساله بواسطة البريد أو بواسطة خدمة
توصيل الطرود في ظرف مسبق الدفع يتم توجيهه إلى
المساهم على العنوان المسجل أو من خالل تركه على
ذلك العنوان.

يجوز توجيه أو تسليم اإلشعارات المذكورة من قبل الشركة وفقا ً
للمعلومات المتوفرة لديها في السجل في أي وقت خالل فترة ال
تزيد عن ثالثين يوم قبل تاريخ توجيه اإلشعار أو تسليمه .ال يؤدي
أي تغيير في السجل بعد ذلك الوقت إلى إبطال التوجيه أو التسليم
المذكور.
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عندما يتم توجيه أو تسليم أي إشعار إلى أي شخص بخصوص
أي سهم بموجب هذا النظام األساسي ،ال يحق ألي شخص يستمد
أي ملكية أو مصلحة في ذلك السهم استالم أي إشعار أو مستند
إضافي.

35.3

استالم اإلشعار
يعتبر أي شخص يحضر إما شخصيا ً أو عن طريق وكيل في أي
اجتماع على أنه استلم اإلشعار بخصوص ذلك االجتماع.

35.4

االلتزام باإلشعار
يعتبر كل شخص يكون له حق في أي سهم أنه ملزم بأي إشعار
يتعلق بذلك السهم.

35.5

إثبات اإلشعار
يعتبر إثبات أن الظرف المتضمن إشعار تم توجيهه أصوالً
ومدفوع مسبقا ً ومرسل بالبريد (بصرف النظر عن فئة أو نوع
البريد الذي تم استخدامه) أنه دليل قاطع على توجيه اإلشعار
المذكور بعد ثمانية وأربعون ساعة من إرساله في البريد .يعتبر
أي إشعار على أنه تم تسليمه بعد ثمانية وأربعين ساعة بعد تسليم
الظرف المتضمن لإلشعار ويكون كافيا ً إلثبات تقديمه أو تسليمه
إثبات أن الغالف تم توجيهه ووضعه في البريد بشكل صحيح.

35.6

الوفاة أو اإلفالس
يجوز أن يتم توجيه اإلشعار من قبل الشركة إلى األشخاص الذين
لهم الحق في السهم نتيجة وفاة أو إفالس أي مساهم وذلك من
خالل إرساله أو تسليمه على العنوان الذي تم تقديمه لذلك الغرض
من قبل األشخاص الذين يطالبون بذلك الحق .وحتى يتم تقديم ذلك
العنوان يمكن توجيه إشعار باألسلوب الذي يتم فيه توجيهه إذا لم
تحدث الوفاة أو اإلفالس.

35.7

اإلعالن
يجوز أن يت م توجيه أي إشعار يكون مطلوب توجيهه من قبل
الشركة إلى المساهمين ولم يتم النص عليه صراحةً بموجب أو
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وفق هذا النظام األساسي بشكل كاف عن طريق اإلعالن .ويتم
نشر اإلشعار المذكور في جريدة يومية رائدة في دول مجلس
التعاون الخليجي وفي أي مكان آخر ،إذا اقتضت الحاجة ،وفقا ً
لما تحدده الشركة ويعتبر أنه تم توجيهه أصوالً بتاريخ النشر أو
إذا تم نشره أكثر من مرة بتاريخ النشر األول.

35.8

النسخ االلكترونية
ألغراض هذه المادة ،يجوز وضع أي توقيع على نسخة من القرار
وأي قرار خطي يتم تحويله الكترونيا ً أو بأي شكل آخر يعتبر
صحيحا ً عند استالم الشركة النسخة األصلية أو النسخة التي تم
تحويلها الكترونيا ً عن المستند أو المستندات التي تتضمن كل من
التواقيع المذكورة.

36

االطالع على المعلومات
يكون للمساهمين الحق في الوصول إلى واالطالع على سجل
مساهمي الشركة مجانا ً خالل ساعات عمل الشركة العادية أو وفقا ً
لما يتحدد بخالف ذلك في إجراءات الشركة الداخلية.

يحق لكل مساهم ،بموجب إخطار خطي مدته  14يوما ً على األقل
إلى الشركة ،الحصول على نسخة من الوثائق اآلتي بيانها على
حساب المساهم نفسه:

(أ)

سجل المساهمين؛

(ب)

سجل مجلس اإلدارة؛

(ت)

هذا النظام األساسي ولوائح الشركة؛

(ث)

الوثائق المحدثة لتغيير أو عبء على أصول الشركة؛ و

(ج)

عقود األطراف المعنية وأي وثيقة أخرى وفقا ً لما هو
مطلوب بموجب اللوائح والقوانين ذات الصلة.

ترسل الشركة تلك الوثائق إلى المساهم على العنوان المسجل في
سجل مساهمي الشركة.
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37

التعويض
تلتزم الشركة بتعويض كل عضو مجلس إدارة أو موظف آخر أو
مدقق في الشركة فيما يتعلق بأي مسؤولية يتحملها أو يتعرض لها
عند تنفيذ الواجبات المتعلقة بمنصبه أو التي تتعلق به بشكل آخر
في الحدود التي تجيزها اللوائح.

38

هيئة الرقابة الشرعية

38.1

التعيين
على مجلس اإلدارة أن يعيّن ما ال يقل عن ثالثة وال يزيد عن
خمسة مراقبين شرعيين يتم اختيارهم من بين الخبراء ذوي
االطالع الوثيق بأمور الشريعة والتعامالت والتمويالت
اإلسالمية ليكونوا أعضاء في هيئة الرقابة الشرعية.

38.2

الواجبات
يلتزم المراقبون المعينون بتنفيذ واجباتهم على أسس مهنية
والمحافظة على السرية من خالل مراجعة كافة الخطوات
والمقاييس العملية المتعلقة بأنشطة الشركة.

38.3

الفترة
يتم تعيين كل مستشار في الهيئة الشرعية لمدة ثالث سنوات قابلة
للتجديد من قبل مجلس اإلدارة لفترات مشابهة .ال يتم استبدال
المستشار المذكور أو إنهاء تعيينه إال بموجب قرار من مجلس
اإلدارة.

38.4

الموافقات
يجوز مطالبة هيئة الرقابة الشرعية من وقت آلخر الموافقة
الخطية على التفويضات والتعامالت واللوائح وكافة األمور
المناسبة األخرى المتعلقة بأعمال الشركة للتأكيد بأنه يتم تنفيذها
وفقا ً ألحكام الشريعة.

38.5

العضو الرئيس
تلتزم هيئة الرقابة الشرعية باختيار عضو رئيس من بين
أعضائها والذي يتوجب عليه أن يقدم إلى مجلس اإلدارة تقرير
سنوي قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية يظهر فيه كافة النتائج
واآلراء المتعلقة بتنفيذ تعامالت الشركة وفق أحكام الشريعة.
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39

الزكاة

39.1

يكون المساهمون مسؤولين عن إخراج قيمة الزكاة على حسب
قيمة األرباح أو التوزيعات األخرى التي يتلقاها المساهمين.

39.2

سيتم إطالع المساهمين على كيفية احتساب قيمة الزكاة بالنسبة
لألرباح أو التوزيعات األخرى.

40

األحكام الختامية

40.1

أنشطة الشركة

39

تكون أنشطة الشركة هي األنشطة المصرح للشركة بممارستها
بموجب التراخيص التنظيمية.

40.2

النظام األساسي السابق
تمت الموافقة على هذا النظام األساسي بموجب قرار المساهمين
في الجمعية غير العادية للشركة وحل محل وأبطل أي مواد
واتفاقيات وتعهدات وتمثيالت وكفاالت وترتيبات سابقة من أي
طبيعة كانت تتعلق بالموضوع المذكور بما في ذلك الحقوق
والمنافع الممنوحة للمساهمين في الشركة.

40.3

اللغة
لقد تمت صياغة هذا النظام األساسي باللغة اإلنجليزية .يكون
النص االنجليزي مقدما ً في التطبيق و النفاذ في حال أي التباس
أو اختالف بينه و بين أي ترجمة أخرى لهذا النظام األساسي .و
في حال وجود أي التباس أو اختالف بين النص االنجليزي لهذا
النظام األساسي و أي ترجمه له يكون لمجلس اإلدارة الحرية و
التقدير في تعديل هذه الترجمة على النحو الذي يراه المجلس
ضروريا ً لتالءم معنى و تفسير الترجمة مع النص االنجليزي لهذا
النظام األساسي.
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