التعديالت المقترحة للنظام األساسي لبنك قطر
األول ذ.م.م (عامة) – الجمعية العتمة غير العادية
2022
إضافة مادة ((ب))13
(ب) على الرغم من البند ( 13أ)  ،ال يمكن الموافقة على
التنازل عن حقوق األولوية ألطراف ثالثة إال بموجب
قرار خاص صادر عن المساهمين الذين يمثلون ٪75
من رأس المال المدفوع للبنك في اجتماع للجمعية
العامة غير العادية .ال ينطبق هذا البند على األسهم
الجديدة الصادرة مقابل حصص عينية ،حيث يمكن
الموافقة على إصدار األسهم الجديدة بموجب قرار
وفقا للمادة ( 13أ).
ً
خاص

قبل التعديل
مادة ()18.1
تنعقد الجمعية العمومية العادية بدعوة من مجلس
اإلدارة مرة على األقل في السنة ،في المكان والزمان
اللذين يحددهما المجلس بعد موافقة مكتب تسجيل
الشركات ،ويجب ان يكون االنعقاد خالل الشهور األربعة
( )4التالية لنهاية السنة المالية للشركة .ولمجلس اإلدارة
دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة لذلك ،وعليه دعوتها
كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من
المساهمين يمثلون ما ال يقل عن  %10من راس المال.

بعد التعديل
مادة ()18.1
تنعقد الجمعية العمومية العادية بدعوة من مجلس
اإلدارة مرة على األقل في السنة ،في المكان والزمان
ص ب

الدوحة ،قطر هاتف ٩٧٤ ٤٤٤٨ ٣٣٣٣

فاكس ٩٧٤ ٤٤٤٨ ٣٥٦٠

بنك قطر األول ذ.م.م (عامة) مرخص من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال ،رقم الترخيص

ومدرج في بورصة قطر

اللذين يحددهما المجلس بعد موافقة مكتب تسجيل
الشركات (في حال تتطلب ذلك) ،ويجب ان يكون االنعقاد
خالل الشهور األربعة ( )4التالية لنهاية السنة المالية
للشركة .ولمجلس اإلدارة دعوة الجمعية كلما دعت
الحاجة لذلك ،وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب
الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما ال يقل عن
 %10من راس المال.

قبل التعديل
مادة (( )19.2ت))
ويجوز إرسال دعوة النعقاد جمعية عمومية بطريق
اإلعالن في صحيفتين محليتين يوميتين في قطر إحداهما
تصدر باللغة العربية واألخرى باللغة االنجليزية وعلى
الموقع اإللكتروني للشركة.

بعد التعديل
مادة (( )19.2ت))
ويجوز إرسال دعوة النعقاد جمعية عمومية بطريق
اإلعالن في صحيفتين صحيفة محليةتين يومية تين في
قطر إحداهما تصدر باللغة العربية واألخرى باللغة
االنجليزية و على الموقع اإللكتروني لبورصة قطر على
الموقع اإللكتروني للشركة ،.او باي وسيلة اخرى تفيد
العلم.
قبل التعديل
مادة ()19.3
يجب على رئيس مجلس اإلدارة نشر الميزانية وحساب
األرباح والخسائر وملخص ًا وافي ًا عن تقرير مجلس اإلدارة
والنص الكامل لتقرير مراقبي الحسابات في صحيفتين ()2
ص ب

الدوحة ،قطر هاتف ٩٧٤ ٤٤٤٨ ٣٣٣٣

فاكس ٩٧٤ ٤٤٤٨ ٣٥٦٠
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يوميتين محليتين تكون إحداهما على األقل باللغة العربية،
وعلى الموقع اإللكتروني للشركة إن وجد ،وذلك قبل
انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر( )15يوم ًا على
األقل ،وتقدم نسخة من هذه الوثائق إلى مكتب تسجيل
الشركات قبل النشر

بعد التعديل
مادة ()19.3
يجب على رئيس مجلس اإلدارة نشر الميزانية وحساب
األرباح والخسائر وملخص ًا وافي ًا عن تقرير مجلس اإلدارة
والنص الكامل لتقرير مراقبي الحسابات في صحيفتين ()2
يوميتين محليتين تكون إحداهما على األقل باللغة العربية،
وعلى الموقع اإللكتروني للشركة إن وجد ،وذلك قبل
انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر( )15يوم ًا على
األقل ،وتقدم نسخة من هذه الوثائق إلى مكتب تسجيل
الشركات قبل النشر (في حال تتطلب ذلك).

قبل التعديل
مادة (( 20ب) ())1
يكون النصاب القانوني للجمعيات العمومية العادية
بحضور عدد من المساهمين يمثلون  %51من رأس مال
البنك .إذا لم يتوافر النصاب في اجتماع الجمعية
العمومية العادية ،وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد
خالل الخمسة عشر( )15يوم ًا التالية لالجتماع األول
بإعالن ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر واحدة
منهما على األقل باللغة العربية وعلى موقع اإللكتروني
للشركة ان وجد ،وقبل موعد االجتماع بخمسة عشر()15
يوم ًا على األقل ،ويعتبر االجتماع الثاني صحيح ًا أي ًا مهما
كان عدد األسهم الممثلة فيه.
ص ب

الدوحة ،قطر هاتف ٩٧٤ ٤٤٤٨ ٣٣٣٣

فاكس ٩٧٤ ٤٤٤٨ ٣٥٦٠
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بعد التعديل
مادة (( 20ب) ())1
يكون النصاب القانوني للجمعيات العمومية العادية
بحضور عدد من المساهمين يمثلون  %51من رأس مال
البنك .إذا لم يتوافر النصاب في اجتماع الجمعية
العمومية العادية ،وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد
خالل الخمسة عشر( )15يوم ًا التالية لالجتماع األول
بإعالن ينشر في صحيفةتين يوميةتين محليةتين تصدر
واحدة منهما على األقل باللغة العربية وعلى الموقع
اإللكتروني لبورصة قطر وعلى موقع اإللكتروني للشركة
ان وجد او باي وسيلة اخرى تفيد العلم  ،وقبل موعد
االجتماع بخمسة عشر()15

يوم ًا على األقل ،ويعتبر

االجتماع الثاني صحيح ًا أي ًا مهما كان عدد األسهم الممثلة
فيه.
قبل التعديل
مادة (( 20ث))
سوف يلتزم البنك بأحكام المادة  5من نظام الطرح
واالدراج فيما يتعلق باي امر لم ينص عليه قانون
الشركات او هذا النظام يختص بالحد األدنى المطلوب
من معدالت التصويت والحضور في الجمعيات العامة.

بعد التعديل
مادة (( 20ث))
سوف يلتزم البنك بأحكام المادة  5من نظام الطرح
واالدراج فيما يتعلق باي امر لم ينص عليه قانون
الشركات او هذا النظام يختص بالحد األدنى المطلوب
من معدالت التصويت والحضور في الجمعيات العامة
ص ب

الدوحة ،قطر هاتف ٩٧٤ ٤٤٤٨ ٣٣٣٣

فاكس ٩٧٤ ٤٤٤٨ ٣٥٦٠
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ومدرج في بورصة قطر

واية متطلبات إضافية قد تطلبها هيئة األسواق في هذا
السياق.
قبل التعديل
مادة ()21.2
سوف يلتزم البنك بأحكام المادة  10من نظام الطرح
واالدراج فيما يتعلق باي امر لم ينص عليه قانون
الشركات او هذا النظام يختص بالحد األدنى المطلوب
من معدالت التصويت والحضور في الجمعيات العامة.

بعد التعديل
مادة ()21.2
إذا طلب عدد من المساهمين يمثلون  %105من رأس
مال البنك على األقل إدراج مسائل معينة في جدول
األعمال ،وجب على مجلس اإلدارة إدراجها ،وإال كان من
حق الجمعية أن تقرر مناقشة هذه المسائل في االجتماع.

إضافة مادة (( 22ذ))
تجنب ًا للشك ،يجوز عقد كافة الجمعيات العمومية اكانت
عادية او غير عادية من خالل وسائل التقنية الحديثة.
ويجوز ان تكون مشاركة المساهم في مداوالت تلك
الجمعيات العمومية والتصويت الكتروني ًا فيها.
قبل التعديل
مادة (( 26أ))
يكون التصويت في الجمعية العامة برفع االيدي أو باي
طريقة أخرى في حال الموافقة واالمتناع في حالة
ص ب

الدوحة ،قطر هاتف ٩٧٤ ٤٤٤٨ ٣٣٣٣

فاكس ٩٧٤ ٤٤٤٨ ٣٥٦٠
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الرفض ،ويجب أن يكون التصويت تراكمي بطريقة االقتراع
السري إذا كان القرار متعلق ًا بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة
أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم ،أو إذا
طلب ذلك رئيس مجلس اإلدارة أو عدد من المساهمين
يمثلون ُعشر األصوات الحاضرة في االجتماع على األقل.
بعد التعديل
مادة (( 26أ))
يكون التصويت في الجمعية العامة برفع االيدي او
الكتروني ًا (في حال عقد اجتماع الجمعية عبر وسائل
التقنية الحديثة) أو باي طريقة أخرى في حال الموافقة
واالمتناع في حالة الرفض ،ويجب أن يكون التصويت
تراكمي بطريقة االقتراع السري إذا كان القرار متعلق ًا
بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى
المسئولية عليهم ،أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس اإلدارة
أو عدد من المساهمين يمثلون ُعشر األصوات الحاضرة
في االجتماع على األقل.

قبل التعديل
مادة ()34.1
يتألف مجلس اإلدارة من سبعة ( )7أعضاء يجب أن يكون
ثلث أعضاء مجلس اإلدارة على األقل من المستقلين وأن
تكون أغلبية األعضاء في المجلس من غير التنفيذيين.
ولغرض النظام األساسي هذا فان اإلشارة الى عبارات
"مستقل"" ،غير مستقل"" ،تنفيذي" و"غير تنفيذي" يكون
المسند إليها في أنظمة الحوكمة.
لها نفس المعنى ُ
بعد التعديل
مادة ()34.1
يتألف مجلس اإلدارة من سبعة ( )7أعضاء يجب أن .يكون
ص ب

الدوحة ،قطر هاتف ٩٧٤ ٤٤٤٨ ٣٣٣٣

فاكس ٩٧٤ ٤٤٤٨ ٣٥٦٠
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ثالثة ( )3أعضاء منهم أعضاء مستقلين وأربعة ( )4منهم
اعضاء من غير المستقلين .أعضاء مجلس اإلدارة على

)

األقل من المستقلين وأن تكون أغلبية األعضاء في
المجلس من غير التنفيذيين .ولغرض النظام األساسي
هذا فان اإلشارة الى عبارات "مستقل"" ،غير مستقل"،
المسند
"تنفيذي" و"غير تنفيذي" يكون لها نفس المعنى ُ
إليها في أنظمة الحوكمة.

قبل التعديل
مادة ()50.1
يجوز للجمعية العمومية العادية اتخاذ قرار بشأن منح
الحوافز السنوية لرئيس مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس
بناء على التوصيات المقدمة للمساهمين من قبل لجنة
الترشيحات والمكافآت والحوكمة.
بعد التعديل
مادة ()50.1
يجوز للجمعية العمومية العادية اتخاذ قرار بشأن منح
الحوافز السنوية لرئيس مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس
بناء على التوصيات المقدمة للمساهمين من قبل لجنة
الترشيحات والمكافآت والحوكمة .كما يجوز لرئيس
اسوة
ً
مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس مجلس اإلدارة
بأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة القطرية
المدرجة األخرى الحصول على مبلغ مقطوع معقول في
حال عدم تحقيق البنك ارباح ًا او توزيع أرباح تقل عن %5
من راس مال البنك بشرط موافقة الجمعية العامة ومع
االخذ بعين االعتبار الحد األعلى المسموح به والمعتمد
على الشركات المساهمة العامة القطرية األخرى المدرجة
في بورصة قطر.

ص ب

الدوحة ،قطر هاتف ٩٧٤ ٤٤٤٨ ٣٣٣٣

فاكس ٩٧٤ ٤٤٤٨ ٣٥٦٠
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