دعــوة لحضـور اجتماعي الجمعيـة العـامة غير العادية والعادية للمساهمين
يتشرف مجلس إدارة بنك الدوحة (ش.م.ق) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية
والعادية للمساهمين اللذين سيعقدان بمشيئة هللا تعالى في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم االثنين الموافق 2017/3/6
بقاعة االجتماعات ببرج البنك الكائن بالدفنة – الدور األول وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثاني بتاريخ
 2017/3/13الموافق يوم االثنين في نفس الوقت والمكان وذلك للنظر فيما يلي:

أجندة اجتماع الجمعية العامة غير العادية:
 .1الموافقة على زيادة رأس مال البنك من مبلغ  2.583.722.520لاير قطغر للغى مبلغ  3.100.467.024لاير
قطر بحد أقصى (ما يعادل نسبة  %20من رأس المال الحالي المدفوع) من خالل طرح  51.674.450سهما ً
جديداً عاديا ً لالكتتاب على مساهمي بنك الدوحة المؤهلين المسجلين بسجل المسغاهمين لغدش كغركة قطغر لعيغداع
المركز لألوراق المالية بتاريخ لقفال التداول يغو ارربعغاا الموافغق  2017/3/15ومغن لغديه حقغوق اتكتتغاب
في ارسه بسعر ( )25لاير قطر للسه تتمثل في عغالوة لصغدار قغدرها ( )15لاير قطغر لاغافة للغى القيمغة
اإلسمية للسه البال قدرها ( )10لاير قطر .
 .2تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس بجميع الصالحيات من أجل تنفيذ عملية اإلصدار وتحديد
وقت وشروط اإلصدار والتصرف في األسهم غير المكتتب فيها وفي أي أمر قد ينشأ أثناا عملياة اتكتتااب ب اد
الحصول على موافقة كل من هيئة قطر لألسواق المالياة ووزارة اتقتصااد والتجاارة وأي جهاات رسامية أ ار
ذات ا تصاص.
 .3تنااازل المساااهمين المااعهلين عاان حقهاام فااي أولويااة اتكتتاااب فااي األسااهم الجدياادة للوياار اللااذين ساايمتلكون حقااوق
اتكتتاب بموجب شرائهم لهذه الحقوق من المسااهمين وفقاا ل لنماام هيئاة قطار لألساواق المالياة وقاانون الشاركات
التجارية الصادر بالقانون رقم ( )11لسنة .2015
 .4الموافقة على إسقاط حق المساهم في األولوية في اتكتتاب في حال عدم التقدم لالكتتاب الل الفترة الم لنة.
 .5الموافقة على طرح األسهم غيار المكتتاب بهاا مان قبال المسااهمين الماعهلين ومان لاديهم حقاوق اتكتتااب لالكتتااب
ال ام بهذه األسهم حسب قوانين هيئة قطر لألسواق المالية والجهات الرقابية األ ر ذات ال القة.
 .6الموافقة على إدراج حقوق اتكتتاب باتسهم المت لقة بزيادة رأس مال البنك في بورصة قطر وفقا ل لـ "نمام هيئة
قطر لالسواق المالية" وت ليمات الجهات الرقابية األ ر ذات ال القة.
 .7تفويض مجلس اإلدارة بالتصرف بكسور األسهم الناتجة عن عملية اتكتتاب.
 .8الموافقة على ت ديل المادة رقم ( )6من النمام األساسي للبنك بأثر زيادة رأس المال المشار إليها.
 .9الموافقة على ت ديل المادة رقم ( )23من النمام األساسي للبنك بحيث يكون النص كما يلي:

"يتااولى إدارة الشااركة مجلااس إدارة مكااون ماان ( )9تس ا ة أعضااا  ،تنت ااب الجم يااة ال امااة ال اديااة ( )7سااب ة
أعضااا ماانهم بطريقااة اتقتااراو السااري ويااتم ت يااين ( )2عضااوين كأعضااا مسااتقلين وفق اا ل للقااانون وت ليمااات
مصرف قطر المركزي".
أجندة اجتماع الجمعية العامة العادية:
 .1سغغماع تقريغغر مجلغغس اإلدارة عغغن نكغغاط البنغغك وعغغن مركغغزل المغغالي للسغغنة الماليغغة المنتهيغغة فغغي 2016/12/31
ومناقكة الخطة المستقبلية للبنك.
 .2مناقكة تقرير مجلس اإلدارة عن الحوكمة لعا  2016والمصادقة عليه.
 .3سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات التي قدمها مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهيغة
في .2016/12/31
 .4مناقكة الميزانية العمومية وحساب اررباح والخسائر للسنة المالية المنتهيغة فغي  2016/12/31وتوصغية مجلغس
اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ( )3لاير قطر للسه الواحد والمصادقة عليها.
 .5لبراا ذمة السادة رئيس وأعااا مجلس اإلدارة من المسؤولية عن السنة المالية  2016وتحديد مكافآته .
 .6انتخاب السادة أعااا مجلس اإلدارة لفترة الثالث سنوات المقبلة  2018 ،2017و.2019
 .7تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية  2017وتحديد ارجر الذ سيؤدش لليه.

مالحظات
-

سوف يتم وقف التداول بأسهم البنك يوم ان قاد الجم ية ال مومية.

-

في حالة ت ذر حضور المساهم ش صيا يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين اآل رين (من غير أعضا مجلس اإلدارة)
لحضور اتجتماو على أن يقدم التوكيل إلى المومف الم تص لد البنك قبل ان قاد اتجتماو إلثبات الصفة ،وفي جميع األحوال
ت يجوز أن يزيد عدد األسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفـة عن  %5من مجمـوو أسهم البنك أي ()12.918.612
سهما ،وفي حالة كون المساهم ش صية اعتبارية (شركة ،معسسة 000إلخ) ف لى ممثل المساهم الذي سيحضر هذا
اتجتماو إحضار تفويض طي من الشركة أو المعسسة موق ا وم توما ل حسب اتصول حتى يتمكن من حضور اتجتماو.

-

تم اإلعالن عن الدعوة لحضور اتجتماو مع الميزانية وحساب األرباح وال سائر ،تقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراقبي الحسابات
وتقرير الحوكمة بالموقع اإللكتروني للبنك.

-

سيتم وضع كشف إلطالو المساهمين ال اص قبل أسبوو على األقل من ان قاد الجم ية ال مومية ،يتضمن البيانات المذكورة بالمادة
( )122من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ( )11لسنة  2015والتي تشمل األجور واألت اب والقروض النقدية
واتعتمادات أو الضمانات وكذلك المزايا ال ينية والمكافآت التي حصل عليها رئيس مجلس اإلدارة وكل عضو من أعضا المجلس
وذلك بمكاتب دائرة اتلتزام بالدور الرابع وال شرين ببرج البنك الكائن في الدفنة الل ساعات الدوام الرسمي.

-

يرجى من المساهمين الكرام مراعاة الحضور إلى قاعة اتجتماو قبل الوقت المحدد بساعة على األقل وذلك لتسهيل إنها
إجرا ات التسجيل.
هذه الدعوة ت تبر إعالن قانوني لجميع المساهمين لحضور اتجتماو دون الحاجة إلرسال دعوات اصة بالبريد وفقا ل ألحكام
قانون الشركات التجارية رقم ( )11لسنة .2015

-



