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

 العادية غير العامة  الجمعية اجتماع خالل ةالصادر اتالقرار ملخص

 2021 سبتمبر  22 في ةالمنعقد

العامة اانعقتم   للجمعية  الثاني  االجتماع  في    د  للبنك  العادية  تقّرر    ،2021سبتمبر    22غير  رأس حيث    زيادة 

ريال    1,120,000,000لى  )سبعمئة مليون ريال قطري( إ  يال قطرير  700,000,000من    االسمي للبنك مال  ال

  الحالي،   االسمي  % من رأسماله60)مليار ومئة وعشرين مليون ريال قطري(، مما يمثل زيادة بنسبة  قطري  

و سنة  خالل  تاريخ  في  من  طرح احدة  خالل  من  وذلك  العادية،  غير  العامة  الجمعية  اجتماع  قرار    اصدار 

، بشرط الحصول على  ار حقوق االكتتابدا  عبر إصدعاديا  جدي  ا  سهمرين مليون(  )أربعمئة وعش  420,000,000

المالية، وبورصة قطر، وهيئة تنظيم مر الصلة من هيئة قطر لألسواق  الرقابية ذات  للمال،  التصاريح  كز قطر 

عد كل  وكذلك بالتوافق مع النظام األساسي للبنك، وقواوهيئة مركز قطر للمال، وأي هيئة أخرى مختصة،  

ا  لألسواق  قطر  هيئة  امن  وأنظمة  قطر،  وبورصة  لعام  لمالية  للمال  قطر  لمركز  التابعة  ، 2005لشركات 

(  11من قانون الشركات التجارية رقم )  195  وقواعد الشركات التابعة لهيئة مركز قطر للمال، وباألخص المادة 

من    ( 5.2ز قطر للمال(، والمادة ))بحسب ما يكون منطبقا  على البنك كشركة مؤّسسة في مرك  2015لعام  

األوراق وإدراج  طرح  المالية،    نظام  لألسواق  قطر  بهيئة  الخاص  االكتتابو المالية  حقوق  بيع  الخاص    نظام 

 بهيئة قطر لألسواق المالية.  

 

رئيس مجلس  مجلس إدارة البنك، ممثاّل من قبل  تفويض  صدر عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية قرارا  ب

لتحديد سعر األسهم الجديدة قبل االعالن عن الدعوة لالكتتاب في  ارة أو أي شخص مفوض من قبله،  اإلد

سي للبنك لبيان أثر الزيادة في رأس  اصدار حقوق االكتتاب، كما صدر عن االجتماع قرارا  بتعديل النظام األسا

لحضور اجتماع الجمعية    شعاراالالمال االسمي من خالل اصدار حقوق االكتتاب المقترح. يمكن االطالع على  

العادية   غير  بالتفصيل  والعامة  يوضح  والذي  العادية،  غير  العامة  الجمعية  الجتماع  الكامل  األعمال  جدول 

بإالجميع   المرتبطة  األخرى  التي تمت مناقشتها، وتوثيقها في محضر االجتماع،    كتتابصدار حقوق االنقاط 

 ، من خالل زيارة هذا الرابط:  غير العادية عامة الوالموافقة عليها في اجتماع الجمعية 

 https://www.qfb.com.qa/ar /العمومية-الجمعية/المستثمرين-عالقات

 

الذي يحدده البنك بعد موافقة    تفي الوق  كتتاباال   نشرة اإلصدار الخاصة بإصدار حقوق  االعالن عنسيتم  

االكما  المختصة.    الهيئات  من  االكتتاب  حقوق  أصحاب  جدسيتمكن  أسهم  على  للحصول  في  كتتاب  يدة 

 .المواعيد التي سيتم تفصيلها في نشرة اإلصدار

 


