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  ك قطر األول ذ.م.م.)عامة(لبن العادية غير العامة الجمعية اجتماع خالل ةالصادر اتالقرار ملخص

 2022 أغسطس 01 في ةالمنعقد

العادية األول سبب  ب العامة غير  الجمعية  النصاب    لعدم   )"البنك"(  األول لبنك قطر    تأجيل اجتماع   القانوني اكتمال 

  01  الواقع في  نيناالثيوم    لبنكغير العادية لجمعية العامة  لل  الثاني  عماتجالاعقد  تم    ،2022  يوليو  31  األحديوم  

الموجه لكتاب الدعوة    فقاً و ZOOM تطبيقعبر  في مقر البنك الرئيسي  مساًء    4:30الساعة    عند  2022  أغسطس

 مساهمونلحيث تداول ا  . سابقاً   والمنشور  مة غير العاديةتماع الجمعية العااج  مؤهلين لحضورلا  الى المساهمين

 :يليما  وقرروا ةبنود التاليل ا الجمعية العامة غير العادية اجتماع خالل

 

 ية: الجمعية العامة غير العادفي 

"( )مع سم الجديدالا)"  "ا  لش   بنك  "إلى    "بنك قطر األول"من  م البنك  الموافقة على تعديل اس -1

رة مدتها اثني عشر  تفل  جميع موافقات السلطات التنظيمية المعنية( خالمراعاة الحصول على  

 .قرار الجمعية العامة غير العادية( شهرًا من تاريخ صدور 12)

 

ءات الالزمة لغرض اعتماد أو إجراء تفويض رئيس مجلس اإلدارة التخاذ جميع اإلجراالموافقة على   -2

تعد )"ل  يأي  للبنك  الجديد  الشعار  أو  الجديد  االسم  التجارية الجديدالشعار  على  العالمة  أو   ،)"  

)"جلا الجديدةديدة  التجارية  الموقع االلكتروني أو رسائل العالمة  أو  الجديد  المجال  "(، أو اسم 

في    وأي تعديالت أو تغييرات الزمة أخرى بما  ،"(الموقع االلكتروني الجديدالبريد اإللكتروني )"

الت الشركات  أسماء  على  تعديالت  أي  )ذلك  للبنك    . "(   التابعةشركات  لل  جديدةأسماء  "ابعة 

ت اإلدارةوكذلك  رئيس مجلس  أو   فويض  تعديالت،  أو  تطبيقات،  أو  اتفاقيات،  أي  على  بالتوقيع 

اعتماد   أو مؤسسة خاصة لغرض  تطلبها أي سلطة  اخرى  تغييرات، أو تفويضات أو أي مستندات

ال وأسماء  االسم  التابعة  لل  جديدةجديد  والعالشركات  الجديد  الجديدة والشعار  التجارية  مة 

 لكتروني الجديد. الاع والموق

 

على  ال -3 رموافقة  مجلس  تفويض  النظام    اإلدارةئيس  على  للبنك   األساسيللتوقيع    المعدل 

الجديدللبنك  األساسيالنظام  ") االسم  يشمل  والذي  من  ألي    األساسية  األنظمةوعلى    "( 

( للبنك  التابعة  للسااأل  األنظمة"الشركات  اسية  تشمل  وال  ("لتابعةشركات   ةجديد  أسماءتي 

التابلل القوالعة  شركات  الالزمة  التعديالت  بأي من  التنظيمية  يام  الجهات  يتم طلبها من  تي قد 

بجميع    ذات والقيام  تسجيل  واال  األفعالصلة  لغرض   ةواألنظمللبنك    األساسيالنظام  شياء 

ويشمل ذلك على سبيل    ،طر او خارجهاقفي    الجهات المختصة  لدىللشركات التابعة    األساسية

   المالية. لألسواقوهيئة قطر  قطر للمال حصر مركز ال المثال ال
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فرص استثمارية جديدة في قطاع الصحة أو أي    للبحث عنتفويض مجلس اإلدارة  على    الموافقة -4

أخرى فيها،    قطاعات  ا  تاحةإلذلك  ووالدخول  أمام  على  للبنك  الفرصة  واالستحواذ  أكثر  لتوسع 

 عن  أو بواسطة الشركات التابعة له، فضاًل   ر باشل م شكسواء بفي شركات أخرى    أو حصص  أسهم

رئيس كل من  تفويض كما و،  أخرىأو أي قطاعات  الموافقة على إبرام أي صفقة في هذا القطاع  

)أو أي عضو آخر من مجلس اإلدارة أو أي عضو من اإلدارة التنفيذية العليا )كما هو   مجلس اإلدارة

 تخاذن وقت آلخر من قبل مجلس اإلدارة( إض م يفود  معرف في النظام األساسي للبنك( كما ق

وشراء أولية  ة تنفيذ هذه الصفقات، والتوقيع على أي اتفاقيات بيع  ي جميع اإلجراءات الالزمة بغ

قد تكون مطلوبة من  أو نهائية أو مستندات مرتبطة بتلك الصفقات، والحصول على أي موافقة  

أي   وتقديم  التنظيمية،  القوانقتضبم   بةمطلو  إشعاراتالجهات  وكذلك  ى  بها.  المعمول  ين 

للبن  األساسي  النظام  بتعديل  من   كتفويضه  كجزء  أعاله  المذكور  التفويض  يعكس  بحيث 

  الممنوحة لمجلس اإلدارة في النظام األساسي، وإجراء أي تعديالت ضرورية بناء على   الصالحيات

التنظيمية الجهات  الصلة  طلب  الال  ذات  اإلجراءات  جميع  لزمواتخاذ  ا  غرضة  لنظام  تسجيل 

المثال ال الحصر مركز قطر  على سبيل  األساسي المعّدل لدى السلطات ذات الصلة، بما في ذلك  

 . لألسواق المالية للمال وهيئة قطر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


