مجلس إدارة بنك قطر األول يوصي بـتخفيض رأس ماله عبر قرار خاص في اجتماع الجمعية
أبريل

العمومية غير العادية المقرر انعقادها في

سعيا من بنك قطر األول لاللتزام بمتطلبات اإلدراج ،وتعويض الخسائر المتراكمة ورفع صافي قيمة األصول للسهم ،يوصي
مجلس إدارة البنك بتخفيض رأس ماله المصرح به والمدفوع بالتوافق مع النظام األساسي للبنك باإلضافة إلى لوائح
هيئة قطر لألسواق المالية (
المادة

) ومركز قطر للمال (

) ،والهيئة الرقابية لمركز قطر للمال (

) وتحديدا

من لوائح الشركات الصادرة عن مركز قطر للمال والمعنون بـ “تخفيض رأس المال".

إن عملية تخفيض رأس المال هي عملية مرتبطة في األساس بالميزانية العمومية ،ويتم إجراؤها عن طريق تعديالت
محاسبية ضمن بند "إجمالي حقوق الملكية" بحيث سيبقى صافي حقوق الملكية ثابت وغير متغير قبل وبعد تخفيض رأس
المال ولن يكون لها تأثير على السيولة النقدية للبنك.
تأثير مثل هذا المقترح في حال سريان مفعوله على رأس مال البنك ملخص كما يلي:
القيمة بعد تنفيذ تخفيض رأس
المادة

القيمة الحالية

التغيير

المال المقترح (كما في تاريخ
السريان المقترح)

رأس المال المصرح به

رأس المال المدفوع

2,500,000,000

1,250,000,000

انخفاض في حدود:

ريال قطري

ريال قطري

%50

2,000,000,000

1,000,000,000

انخفاض في حدود:

ريال قطري

ريال قطري

%50

وسيتم عرض التوصية على المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية القادمة في

أبريل

 ،للحصول

على موافقتهم من خالل قرار خاص كما هو محدد في النظام األساسي للبنك وفي لوائح الشركات الصادرة عن مركز قطر
للمال .وستعتبر هذه التوصية سارية المفعول في حالة موافقة الجمعية العمومية الغير عادية على القرار الخاص وفي حال
الحصول على التصريح من قبل الجهات الرقابية المختصة.
في حال سريان مفعول التوصية كما هو مبين أعاله ،سيقوم البنك بتعديل نظامه األساسي ليعكس التغييرات وفقا لذلك.

الدوحة ،قطر هاتف  ٩٧٤ ٤٤٤٨ ٣٣٣٣فاكس ٩٧٤ ٤٤٤٨ ٣٥٦٠
ص ب
بنك قطر األول ذ.م.م (عامة) مرخص من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال ،رقم الترخيص

ومدرج في بورصة قطر

