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 في ةالمنعقد ك قطر األول ذ.م.م.)عامة(لبن العادية غيرالعادية و العامة الجمعية اجتماع خالل ةالصادر اتالقرار ملخص

 2022 مارس 23

لبنك قطر لجمعية العامة غير العادية ل األولجتماع اإلتم تأجيل  ،2022مارس  22يوم الثالثاء  القانونيسبب عدم اكتمال النصاب ب
في الوقت   ZOOMتطبيق عبر في مقر البنك الرئيسي  (2022مارس  23 الموافق يوم األربعاءالموعد البديل ) اىل" "البنك األول

ايضاً للبنك تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي  ذلكك .سابقاً  الموجه الى المساهمين والمنشوركتاب الدعوة في محدد ال

الدعوة كتاب في محدد في الوقت ال المقر الرئيسي للبنك في الدوحة ، قطر يف Zoom  يقبطتعبر  2022مارس  23يوم األربعاء 

ً  الموجه الى المساهمين والمنشور  .سابقا

 : ما يلي وقرروا ةبنود التاليلا خاللهما حيث تداول المساهمون 
 

 الجمعية العامة العادية:في 

 31المالية المنتهية في ه المالي للسنة ركزوم كلبنامجلس اإلدارة عن نشاط رئيس  على تقريرالمصادقة  .1
 .2022 للسنة الماليةللبنك  عملخطة العلى  والمصادقة 2021 ديسمبر

 . 2021ديسمبر  31ية في المنته ةيسنة المالالبة الشرعية عن تقرير هيئة الرقاالمصادقة على  .2
ديسمبر  31ي المالية المنتهية فسنة الحسابات الخارجي عن البيانات المالية لل مدققتقرير  على المصادقة .3

2021. 
الخسائر وحساب األرباح و للبنكالعامة الميزانية  تالمدققة والتي تضمن البيانات المالية الموحدةى عل المصادقة .4

  .2021ديسمبر  31في  ةهيتنالم ةالمالي للسنة
 .2021 ديسمبر 31على التقرير السنوي للبنك للسنة المالية المنتهية في  المصادقة .5
عن السنة المالية المنتهية في ياري وعدم أخذ احتياطي اختأرباح توزيع بعدم  مجلس االدارة احتراقالموافقة على  .6

 . 2021ديسمبر  31

يتعلق بواجباتهم ومسؤولياتهم عن السنة  فيماإلدارة من أّي التزام ا سمجلة أعضاء إبراء ذمعلى  ةفقالموا  .7

ألعضاء  مكافآتعدم صرف مجلس اإلدارة ب وافقت على مقترحو 2021 ديسمبر 31المالية المنتهية في 

 . 2021ديسمبر  31سنة المالية المنتهية في مجلس اإلدارة عن ال

مدقق على تقرير  وصادقت 2021ديسمبر  31في منتهية ة اليلة الماللسن للبنكحوكمة الر تقريعلى  المصادقة .8

 (ICOFR)ر المالية ية على التقاريالضوابط الداخلغيل وتش فعالية تصميم وتنفيذالحسابات الخارجي بخصوص 

 .اق الماليةائح هيئة قطر لألسويتوافق مع قواعد ولو بما

 31ا البنك خالل السنة المالية المنتهية في م بهاقالتي  لكبرىوالصفقات ا يسيةعلى المعامالت الرئ المصادقة .9

 .2021ديسمبر 

تحديد  وتم 2022للسنة المالية خارجي للبنك  حساباتقق يونغ كمد أند ارنستتعيين شركة تجديد على  قةفالموا.10

 وصية مجلس اإلدارة. على ت بناءً  مهأتعاب

وفقًا للقواعد ادناه  والتالية اسماؤهم بالتزكيةخمسة أعضاء من مجلس اإلدارة )مستقلين وغير مستقلين(  نتخابا.11

 من قبلء مجلس اإلدارة يين عضوين من أعضاعت لىادقة عالمصو،  سنواتواللوائح المعمول بها لمدة ثالث 

  : ساسي للبنك لمدة ثالث سنواتالنظام األ من 34.2ادة ا للمنك وفقً راتيجيين للبين االستالمساهم

 

 أعضاء مجلس االدارة المستقلين:يكون 

 ،السيد ابراهيم محمد ابراهيم الجيدة -

 ،السيد محمد يوسف المانع  -

 .السيد محمد ناصر الهاجري  -

 

 :المستقلينغير  أعضاء مجلس االدارة يكون      

 ،محمد المهندي ا السيد عيسىويمثله فت ذ.م.م.شركة ش  -

 الكعبي.السيد سعد ناصر  األعمال ويمثلهاشركة الوجبة لتطوير   -
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 ريأعضاء مجلس اإلدارة المعينون من قبل المساهمين االستراتيجيين للبنك )شركة الزبارة لالستثمار العقايكون 

 (ركة بروق التجارية ذ.م.م.شو .م.م. ذ
 
 من قبل شركة الزبارة لالستثمار العقاري ذ.م.م.الذي تم تعيينه ني ثاني آل ثا بن فيصل الشيخسعادة  -
 من قبل شركة بروق التجارية ذ.م.م. الذي تم تعيينه جاسم محمد الكعبي  والسيد  -
 

 

 ية:الجمعية العامة غير العادفي 

رحة على النظام المقت التعديالتصلة( على لتنظيمية ذات الالموافقات ا كافةى الحصول علعاة راالموافقة )مع م -1
ً للقانون رقم )و تعديالتال بينها ومناألساسي للبنك  بتعديل بعض أحكام قانون  المتمثل 2021( لسنة 8فقا

ات كعلى الشرطبق ذي ينذلك إلى الحد ال، و2015( لسنة 11الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم )
ً للمادة قطر للمال ووفق المؤسسة في مركز وادراج األوراق المالية في األسواق المالية من نظام طرح  5ا

 .الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية
 

تفويض رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه بالتوقيع والحصول على كافة الموافقات الالزمة على على  الموافقة -2

لحصر يل المثال ال المعنية بما في ذلك على سبلمعتمد لتسهيل تسجيله لدى الجهات االمعدل ا ساسيالنظام األ

مركز قطر للمال وهيئة قطر لألسواق المالية وبورصة قطر وشركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية، 

كافة  لحصول علىجل اوتفويض رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه باتخاذ والقيام بكافة اإلجراءات من ا

ماح له بإجراء اية تغييرات او تعديالت او ل بما فيها السبالنظام االساسي المعد ة الموافقات من الهيئات المعني

إضافات او إعادة اعتماد نص سابق من النظام األساسي السابق )ان تتطلب ذلك( بناء على طلب الهيئات المعنية 

مكتب  لمال بما فيها لدى مركز قطر لعمول بها مللوائح القرارات واوال او بغرض االلتزام باي من القوانين

الستكمال إجراءات الموافقة واعتماد مركز قطر للمال و هيئة قطر لألسواق المالية ل الشركات لدى تسجي

ئيس وتوثيق النظام األساسي المعدل . بموجب هذا التفويض الممنوح من الجمعية العامة غير العادية لن يكون ر

العادية في حال قام  عية العامة غيرفية من المساهمين او الجمارة أو من يفوضه بحاجة لموافقة إضامجلس اإلد

اي تعديالت او إضافات او إعادة اعتماد نص ر إلجراء بممارسة الصالحيات الممنوحة له بموجب هذا القرا

اهمين ويكون توقيعه او توقيع ي من المسساسسابق من النظام األساسي السابق في الصيغة المعتمدة للنظام األ

 .وضه صحيحاً وملزماً للبنكمن يف

 
 


