
إلى الـسـادة المساهمين لحضـور 
اجتمـاع الجمعية العامة العادية

وغير العادية



يتشرف مجلس إدارة البنك األهلي ش.م.ع.ق («البنك»)، بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور 
اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم األربعاء 

الموافق ٢٠٢١/٢/٢٤، في قاعة لوكرّيون، فندق ال سيجال – الدوحة، يليه مباشرًة اجتماع الجمعية العامة 
غير العادية، وذلك للنظر في جدول األعمال أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ألي من 

الجمعيتين العادية أو الغير عادية، سوف يعقد االجتماع الثاني في تمام الساعة السادسة والنصف من 
مساء يوم األحد الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٧، في نفس المكان.

فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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١- سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك ومركزه 
المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية 

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والمصادقة عليها، ومناقشة 
الخطط المستقبلية للبنك.

٢- سماع تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية البنك 
والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ 

ديسمبر ٢٠٢٠ والمصادقة عليها.

٣- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات حول الرقابة 
الداخلية وفقًا لمتطلبات المادة (٢٤) من نظام حوكمة 

الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق 
الرئيسية الصادر بقرار مجلس ادارة هيئة قطر لألسواق 

المالية رقم ٢٠١٦/٠٥.

٤- مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب األرباح 
والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 

٢٠٢٠ والمصادقة عليهما.

٥- الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح 
نقدية عن العام ٢٠٢٠ نسبتها ١٥٪. 

٦- سماع تقرير مجلس اإلدارة عن الحوكمة لسنة ٢٠٢٠ 
واعتماده. 

٧- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن 
السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ 

والموافقة على مكافآتهم.

٨- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 
٢٠٢١، والموافقة على أتعابه.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
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جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية (تتمه)

٣- الموافقة على  تعديل الفقرة االولى من المادة (٧) من النظام األساسي للبنك برفع نسبة التملك من ٣٪ 
لتصبح ٥٪ وفقًا لما يلي:

الفقرة األولى من المادة (٧) قبل التعديل

ال يجوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري أن يكتتب في أكثر 
من ثالثـــة بالمائـة (٣٪) من رأس مال الشركة كما ال يجوز 

له أن يمتلك في أي وقت أكثر من هذه النسبة بغير 
طريق الميراث أو الوصية ويستثنى من ذلك جهاز قطر 

لإلستثمار أو أي كيان آخر مملوك بالكامل للجهاز أو شركة 
قطر القابضة.

الفقرة األولى من المادة (٧) بعد التعديل

ال يجوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري أن يكتتب في أكثر 
من خمسة بالمائـة (٥٪) من رأس مال الشركة كما ال يجوز 

له أن يمتلك في أي وقت أكثر من هذه النسبة بغير طريق 
الميراث أو الوصية ويستثنى من ذلك جهاز قطر لإلستثمار 

أو أي كيان آخر مملوك بالكامل للجهاز أو شركة قطر 
القابضة.

٤- الموافقة على تفويض رئيس مجلس اإلدارة أو 
نائب رئيس مجلس اإلدارة في إتمام اإلجراءات 
الالزمة لتعديل النظام األساسي وفقًا لما هو 

وارد أعاله، بما في ذلك الحضور والتوقيع عليها 
لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل ولدى وزارة 

التجارة والصناعة أو الجهات الرسمية األخرى.



١- تأكيد الموافقة على إصدار سندات راس المال 
المساند (والمؤهلة كشريحة أولى إضافية لرأس 

المال) بقيمة ٣٠٠ مليون دوالر أميركي لتعزيز قاعدة 
رأس المال تبعًا لموافقة الجمعية العامة غير العادية 

المنعقدة بتاريخ  ٢٠٢٠/٢/٢٦، وتفويض مجلس 
اإلدارة بكل ما هو الزم وضروري إلصدار السندات 

وفي تحديد الوقت المالئم للطرح، من خالل 
إيداعات خاصة، محلية أو خارجية والموافقة على 
التفاصيل والشروط المتعلقة باإلصدار والحصول 

على الموافقات الالزمة لذلك من المصرف المركزي 
وأية جهات حكومية أو غير حكومية أخرى، مع حق 

تفويض اإلدارة التنفيذية باتخاذ اإلجراءات المناسبة 
لتنفيذ قرار إصدار سندات رأس المال المساند.

٢- الموافقة على استمرار برنامج السندات متوسطة 
األجل (EMTN) بقيمة ٢ مليار دوالر أميركي 

وتفويض مجلس اإلدارة في تحديثه من حين آلخر 
والقيام بتسديد أية شريحة بتاريخ استحقاقها وإعادة 
اإلصدار وفقًا لشروط ومتطلبات البرنامج وبالحجم 

والنحو الذي يحدده مجلس االدارة ومع التقيد 
بتعليمات الجهات الرقابية والحصول على 

الموافقات الالزمة.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:



• لكل مساهم مسجل كما بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٤ حق 
حضور اجتماعات الجمعية العامة للبنك، وفي حالة 

تعذر حضور المساهم شخصيًا، يرجى توكيل من 
ينوب عنه من المساهمين اآلخرين (من غير أعضاء 

مجلس اإلدارة) في حضور اجتماعات الجمعية العامة، 
على أن يكون التوكيل/ التفويض كتابة وأن يقدم إلى 

الموظف المختص لدى البنك قبل انعقاد االجتماع 
للتصديق عليه، على أنه لن تقبل سوى التوكيالت/ 
التفويضات االصلية. وال يجوز أن يزيد عدد األسهم 
التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن ٥٪ من أسهم 
البنك. ويمثل ناقصو األهلية وفاقدوها من ينوب 

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 
الثاني من المركز الرئيسي للبنك، يتضمن ملخصًا 

وافيًا عن المكافآت، التسهيالت واألتعاب التي حصل 
عليها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عمًال بأحكام 

المادة ١٢٢ من قانون الشركات التجارية رقم (١١) 
لسنة ٢٠١٥.

• يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور إلى 
مكان االجتماع قبل الموعد المحدد بساعة واحدة على 

األقل وذلك لتسهيل إجراءات التسجيل.

• تبعًا لإلجراءات الوقائية لجائحة كورونا، فإن على أي 
شخص يرغب بحضور االجتماع االلتزام باإلجراءات 

الوقائية المفروضة وبقواعد التباعد االجتماعي. 

مالحظات


