
 ٩٧٤ ٤٤٤٨ ٣٥٦٠ فاكس  ٩٧٤  ٤٤٤٨ ٣٣٣٣ هاتف   قطر الدوحة،  بص

 قطر   بورصة  في ومدرج    الترخيص رقم للمال،  قطر مركز تنظيم هيئة  قبل من مرخص( عامة) م.م.ذ  األول قطر  بنك

لبنك قطر  ملخص قرارات إجتماعي الجمعية العامة العادية و غير العادية  

 األول ذ.م.م. )عامة( 

لبنك تم إنعقاد إجتماعي الجمعية العامة العادية و غير العادية    2021إبريل    5الموافق    اإلثنينأنه في يوم  

  دودة مسجلة وفقًا ألحكام وهي شركة ذات مسؤولية مح"(  البنكقطر األول ذ.م.م. )عامة( )ويشار إليه ب " 

مساءًا    4:30الساعة    ( وتم انعقاد االجتماعين في 00091قوانين هيئة مركز قطر للمال و تحمل رخصة رقم )

 الدوحة، قطر.  مقر البنك في   فيمن خالل تطبيق الزوم 

 الجمعية العامة غير العادية: نتائج اجتماع  

ة  غير العادية لم يتوفر تقرر تأجيل االجتماع لجلس  وحيث أن النصاب القانوني الجتماع الجمعية العامة  .1

الموافق   انعقادها يوم االثنين  يتم  الظهر من خالل تطبيق    3:30الساعة    2021ابريل    12ثانية  بعد 

 الزوم في مقر البنك الرئيسي في الدوحة، قطر.  

 

 :  العامة العادية الجمعية  ملخص قرارات  

العامة .1 الجمعية  نشاط  جمرئيس    تقريرعلى    صادقت  عن  اإلدارة  للسنة    لبنكالس  المالي  ومركزه 

العملية للبنك للعام  الخطة  وصادقت الجمعية العامة على    2020ديسمبر    31المالية المنتهية في  

2021 . 

على .2 العامة  الجمعية  المالية    مدققتقرير    صادقت  للسنة  المالية  البيانات  عن  الخارجي  الحسابات 

 .2020ديسمبر  31المنتهية في 

على  دقصا .3 العامة  الجمعية  تضمنت  والتي  المدققة  الموحدة  المالية  العامة  الميزانية    ت البيانات 

  .2020ديسمبر  31في  ةالمنتهي  ةالمالي للسنةوحساب األرباح والخسائر  للبنك

 . 2020ديسمبر  31صادقت الجمعية العامة على التقرير السنوي للبنك للسنة المالية المنتهية في  .4

العامة ع .5 الجمعية  االدارةمقترح  لى  وافقت  أرباح  بعدم    مجلس  اختياري  توزيع  احتياطي  أخذ  وعدم 

 . 2020ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 

على    .6 العامة  الجمعية  المالية  وافقت  السنة  عن  المسؤولية  من  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ذمة  إبراء 

ألعضاء   مكافآتقترح مجلس اإلدارة بعدم صرف  وافقت على مو  2020ديسمبر    31المنتهية في  

 . 2020ديسمبر  31مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 

ديسمبر   31في  السنوي للبنك للسنة المالية المنتهية  حوكمة  التقرير  وافقت الجمعية العامة على   .7

الخارجي بخصوص    2020 الحسابات  المدقق  تقرير  وتشغيل    نفيذفعالية تصميم وتو صادقت على 



 ٩٧٤ ٤٤٤٨ ٣٥٦٠ فاكس  ٩٧٤  ٤٤٤٨ ٣٣٣٣ هاتف   قطر الدوحة،  بص

 قطر   بورصة  في ومدرج    الترخيص رقم للمال،  قطر مركز تنظيم هيئة  قبل من مرخص( عامة) م.م.ذ  األول قطر  بنك

اق بما يتوافق مع قواعد ولوائح هيئة قطر لألسو   (ICOFR)الضوابط الداخلية على التقارير المالية  

 .المالية

الرئيسية .8 المعامالت  على  العامة  الجمعية  الكبرى  صادقت  السنة    والصفقات  البنك خالل  بها  قام  التي 

 .2020ديسمبر  31المالية المنتهية في 

للسنة  خارجي للبنك    حساباتارنست أند يونغ كمدقق  تعيين شركة  تجديد  مة على  وافقت الجمعية العا .9

 بناءًا على توصية مجلس اإلدارة.   مهأتعابتحديد تم و  2021المالية 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


