
دعـوة
إلى الـسـادة المساهمين لحضـور

اجتمـاع الجمعية العامة العادية
وغير العادية

)»البنك«(،  ش.م.ق  األهلي  البنك  إدارة  مجلس  يتشرف 
الجمعية  اجتماع  لحضور  الكرام  المساهمين  السادة  بدعوة 
الرابعة  الساعة  تمام  في  سيعقد  الذي  العادية  العامة 
والنصف من مساء يوم اإلثنين الموافق 2019/2/25، في 
قاعة لوكرّيون، فندق ال سيجال – الدوحة، يليه مباشرًة 

في  للنظر  وذلك  العادية،  غير  العامة  الجمعية  اجتماع 
جدول األعمال أدناه.

ألي  القانوني  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفي 
سوف  عادية،  الغير  أو  العادية  الجمعيتين  من 
الساعة  تمام  في  الثاني  االجتماع  يعقد 
اإلثنين  يوم  مساء  من  والنصف  السادسة 

الموافق 2019/03/04، في نفس المكان.

فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

جدول أعمال الجمعية العامة العادية
والحسابات  المالي  ومركزه  البنك  نشاط  عن  اإلدارة  مجلس  تقرير  سماع   .1
الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها، 

ومناقشة الخطط المستقبلية للبنك.

الختامية عن  والحسابات  البنك  ميزانية  عن  الحسابات  تقرير مدققي  سماع   .2
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها. 

مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب األرباح والخسائر عن السنة المالية   .3
المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليهما.

 2018 العام  عن  نقدية  أرباح  بتوزيع  اإلدارة  مجلس  اقتراح  على  الموافقة   .4
لمالكي  وذلك   ،%10 بنسبة  أسهم مجانية  إلى  باإلضافة  نقدًا،   %10 نسبتها 

أسهم البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة. 

سماع تقرير مجلس اإلدارة عن الحوكمة لسنة 2018 واعتماده.   .5

إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في   .6
31 ديسمبر 2018 والموافقة على مكافآتهم.

الموافقة على تعيين مراقب للحسابات للسنة المالية 2019، والموافقة على   .7
أتعابه.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية غير العادية
الممنوحة  المجانية  األسهم  بمقدار  البنك  مال  رأس  زيادة  على  الموافقة   .1
عددها 21,036,043  والبالغ   %10 بواقع  العادية  العامة  الجمعية  قرار  بموجب 
سهمًا، ليصبح رأس مال البنك 231,396,478 سهمًا، وتعديل المادة )6( من 

النظام األساسي للبنك بحيث تعكس زيادة رأس المال.

الموافقة على تعديل القيمة االسمية للسهم الواحد لتصبح ريااًل واحدًا مقابل   .2
كل سهم بداًل عن عشرة رياالت لكل سهم، وذلك إعمااًل لتعليمات هيئة قطر 
لألسواق المالية الواردة بكتابهم رقم )2019100169( المؤرخ 2019/1/6 وتعديل 

المادة )6( من النظام األساسي لتعكس ذلك.

البنك بنسبة تصل  بالتملك في رأس مال  السماح لألجانب  الموافقة على   .3
)7( من  بالمادة  البنك، وإضافة فقرة  رأس مال  حتى 49% كحد أقصى من 

النظام األساسي تعكس ذلك. 

النظام األساسي بما يسمح باستثناء  المادة )27( من  الموافقة على تعديل   .4
جهاز قطر لالستثمار من إيداع أسهم ضمان العضوية عن العضوين اللذين 

يمثالنه في مجلس اإلدارة.

أنه في حال  بحيث  األساسي  النظام  )52( من  المادة  تعديل  الموافقة على   .5
تعلق القرار بحل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها أو االستحواذ عليها 
أو بيع المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه من 
الوجوه، ال يكون القرار صحيحًا إال إذا صدر بموافقة شركاء يمثلون 75% من 

رأس مال الشركة.

يتوافق  بحيث  األساسي  النظام  من   )54( المادة  تعديل  على  الموافقة   .6
مضمونها مع التعديل الوارد على المادة )52(.

الموافقة على تفويض رئيس مجلس اإلدارة أو نائب رئيس مجلس اإلدارة   .7
أو المدير التنفيذي لإلدارة القانونية السيد/محمد عبدالنبي محمود عوف في 
إتمام اإلجراءات الالزمة لتعديل النظام األساسي وفقًا لما هو وارد أعاله، بما 
في ذلك الحضور والتوقيع عليه لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل ولدى وزارة 

االقتصاد والتجارة أو الجهات الرسمية األخرى.

مـالحظــات
الجمعية  بتاريخ 2019/02/25 حق حضور اجتماعات  لكل مساهم مسجل كما   •
توكيل من  يرجى  المساهم شخصيًا،  تعذر حضور  حالة  للبنك، وفي  العامة 
في  اإلدارة(  مجلس  أعضاء  غير  )من  اآلخرين  المساهمين  من  عنه  ينوب 
يقدم  وأن  كتابة  التوكيل  يكون  أن  على  العامة،  الجمعية  اجتماعات  حضور 
عليه،  للتصديق  االجتماع  انعقاد  قبل  البنك  لدى  المختص  الموظف  إلى 
التوكيالت االصلية. وال يجوز أن يزيد عدد األسهم  أنه لن تقبل سوى  على 
ناقصو  ويمثل  البنك.  أسهم  الصفة عن 5% من  بهذه  الوكيل  يحوزها  التي 
األهلية وفاقدوها النائبون عنهم قانونًا ويمثل القاصر والده أو وليه. وفي 
حالة كون المساهم شخصية اعتبارية، على ممثلي الشخصية االعتبارية إحضار 
كتاب خطي من الشخصية االعتبارية موقعًا ومختومًا حسب األصول يفيد 
التفويض لحضور اجتماع الجمعية العامة للبنك والتمثيل في هذا االجتماع، 

مع إرفاق صورة من السجل التجاري ساري الصالحية.

سوف يتم وضع إعالن مفصل الطالع المساهمين الخاص قبل أسبوع على   •
األقل من انعقاد الجمعية العمومية، وذلك بمكاتب إدارة االلتزام في الطابق 
المكافآت،  عن  وافيًا  ملخصًا  يتضمن  للبنك،  الرئيسي  المركز  في  الثاني 
عماًل  اإلدارة  وأعضاء مجلس  رئيس  عليها  التي حصل  واألتعاب  التسهيالت 

بأحكام المادة 122 من قانون الشركات التجارية رقم )11( لسنة 2015.

الموعد  قبل  االجتماع  إلى مكان  الحضور  الكرام  المساهمين  السادة  يرجى من   •
المحدد بساعة واحدة على األقل وذلك لتسهيل إجراءات التسجيل.



المادة )6( قبل التعديل
يكـون رأس مال الشـركة المصـدر 2,103,604,350 ر.ق )مليارين 
ومئة وثالثة ماليين وستمائة وأربعة آالف وثالثمائة وخمسون( 
ماليين  وعشرة  )مائتان   210,360,435 على  موزعًا  قطريًا  ريـااًل 
سهمًا  وثالثون(  وخمسة  وأربعمائة  ألفًا  وستون  وثالثمائة 
قطرية  رياالت  عشرة  مقدارها  الواحد  للسـهم  اسمية  بقيمة 

وذلك على النحو التالي:

القيمة االسمية عدد األسهم  االسـم 
لألسهم   

أفراد ومؤسسات
1,113,606,730  111,360,673 قطرية وآخرون 

618,773,350  61,877,335 جهاز قطر لالستثمار 
371,224,270  37,122,427 قطر القابضة 

2,103,604,350  210,360,435 المجمـوع 

المادة )52( قبل التعديل
إذا  إال  صحيحًا  العادية  غير  العامة  الجمعية  اجتماع  يكون  ال 
على  الشركة  مال  رأس  أرباع  ثالثة  يمثلون  حضره مساهمون 
إلى  الجمعية  دعوة  وجب  النصاب  هذا  يتوفر  لم  فإذا  األقل، 
األول،  لالجتماع  التالية  يومًا  الثالثين  خالل  ُيعقد  ثاٍن  اجتماٍع 
يمثلون  إذا حضره مساهمون  الثاني صحيحًا  االجتماع  ويعتبر 

نصف رأس مال الشركة.

وإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع الثاني توجب الدعوة 
تاريخ  من  يومًا  ثالثين  انقضاء  بعد  ُيعقد  ثالث  اجتماع  إلى 
االجتماع الثاني، ويكون االجتماع الثالث صحيحًا مهما كان عدد 
الحاضرين. وإذا تعلق األمر بحل الشركة أو تصفيتها أو تحولها 
أو اندماجها أو بيع المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو 
أن  اجتماع  أي  لصحة  فيشترط  آخر،  وجه  بأي  فيه  التصرف 
يحضره مساهمون يمثلون ثالثة أرباع رأس مال الشركة. وعلى 
مجلس اإلدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا 

تضمنت تعديل النظام األساسي.

المادة )27( قبل التعديل
المستقل من ذوي  العضو  بعاليه   )3( رقم  البند  يستثنى من 
هذا  من   )26( للمادة  وفقًا  يعين  الذي  واالختصاص  الخبرة 
قطر  جهاز  ممثلي  المعينين  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  النظام، 
بإيداع عدد من  لالستثمار على أن يقوم جهاز قطر لإلستثمار 
المال  رأس  في  حصته  من   %  20 عن  يقل  ال  الشركة  أسهم 
ضمانًا عن األعضاء المعينين الذين يمثلونه في مجلس اإلدارة، 
أو  الرهن  أو  للتداول  العضوية  أسهم ضمان  قابلية  عدم  مع 
آخر  العضوية ويصدق على ميزانية  تنتهي مدة  أن  إلى  الحجز 

سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.

المادة )54( قبل التعديل
باألغلبية  العادية  وغير  العادية  العامة  الجمعية  قرارات  تصدر 

المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع.

المادة )6( بعد التعديل
يكـون رأس مال الشـركة المصـدر 2,313,964,780 ر.ق )مليارين 
ألف  وأربعة وستون  وثالثمائة وثالثة عشر مليون وتسعمائة 
 2,313,964,780 على  موزعًا  قطريًا  ريـااًل  وثمانون(  وسبعمائة 
وأربعة  وتسعمائة  مليون  عشر  وثالثة  وثالثمائة  )مليارين 
وستون ألف وسبعمائة وثمانون( سهمًا بقيمة اسمية للسـهم 

الواحد مقدارها ريال قطري واحد.

المادة )52( بعد التعديل
صحيحًا  العادية  غير  العامة  الجمعية  اجتماع  يكون  ال   .1
مال  رأس  أرباع  ثالثة  يمثلون  مساهمون  حضره  إذا  إال 
وجب  النصاب  هذا  يتوفر  لم  فإذا  األقل،  على  الشركة 
يومًا  الثالثين  ُيعقد خالل  ثاٍن  اجتماٍع  إلى  الجمعية  دعوة 
 )2( البند  في  ورد  ما  وباستثناء  األول،  لالجتماع  التالية 
إذا  صحيحًا  الثاني  االجتماع  يعتبر   ،)52( المادة  هذه  من 
حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة. وإذا 
لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع الثاني توجب الدعوة 
إلى اجتماع ثالث ُيعقد بعد انقضاء ثالثين يومًا من تاريخ 
االجتماع الثاني، ويكون االجتماع الثالث صحيحًا مهما كان 

عدد الحاضرين. 

أو  تحولها  أو  تصفيتها  أو  الشركة  بحل  األمر  تعلق  وإذا   .2
اندماجها أو اإلستحواذ عليها أو بيع المشروع الذي قامت 
من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر، فيشترط 
ثالثة  يمثلون  مساهمون  يحضره  أن  اجتماع  أي  لصحة 
أي  في  القرار صحيحًا  يكون  وال  الشركة  مال  رأس  أرباع 
إذا صدر  إالَّ   )2( البند  اليها  في هذا  المشار  الحاالت  من 
الشركة.  مال  رأس  من   %75 يمثلون  شركاء  بموافقة 
وعلى مجلس اإلدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير 

العادية إذا تضمنت تعديل النظام األساسي.

المادة )7( بعد التعديل
ال يجوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري أن يكتتب في أكثر من 
له أن يمتلك في أي  الشركة، كما ال يجوز  3% من رأس مال 
الوصية،  أو  الميراث  طريق  بغير  النسبة  هذه  من  أكثر  وقت 
ويستثنى من ذلك جهاز قطر لالستثمار أو أي كيان آخر مملوك 

بالكامل للجهاز أو شركة قطر القابضة.

يجوز لألجانب تملك نسبة 49% من مجموع أسهم الشركة بما 
ال يتعارض مع الحدود القصوى المسموح بتملكها أو االكتتاب 

فيها للشخص الواحد بموجب الفقرة األولى من هذه المادة.

المادة )7( قبل التعديل
ال يجوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري أن يكتتب في أكثر من 
له أن يمتلك في أي  الشركة، كما ال يجوز  3% من رأس مال 
الوصية،  أو  الميراث  طريق  بغير  النسبة  هذه  من  أكثر  وقت 
ويستثنى من ذلك جهاز قطر لالستثمار أو أي كيان آخر مملوك 

بالكامل للجهاز أو شركة قطر القابضة.

المادة )27( بعد التعديل
المستقل من ذوي  العضو  بعاليه   )3( رقم  البند  يستثنى من 
هذا  من   )26( للمادة  وفقًا  يعين  الذي  واالختصاص  الخبرة 
المعينين  العضوين  عن  لالستثمار  قطر  جهاز  وكذلك  النظام 
من قبله كممثلين له في مجلس اإلدارة. وتكون أسهم ضمان 
تنتهي  أن  إلى  الحجز  أو  الرهن  أو  للتداول  قابلة  غير  العضوية 
مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها 

العضو بأعماله.

المادة )54( بعد التعديل
قرارات  تصدر   ،)52( المادة  من   )2( البند  في  ورد  ما  باستثناء 
الجمعية العامة العادية وغير العادية باألغلبية المطلقة لألسهم 

الممثلة في االجتماع.

المواد المزمع تعديلها من النظام األساسي


