
Sunday – 15 January 2023

Extraordinary General Assembly 
Meeting Agenda

 جدول أعمال الجمعية العامة غير 
العادية لبنك دخان )ش.م.خ.ق(

يوم األحد الموافق 2023/01/15م



The board of directors (the “Board”) of Dukhan Bank (Q.P.S.C.) (the 
“Bank”) is pleased to invite its shareholders (the “Shareholders”) to 
attend the extraordinary general assembly meeting (the “EGA”) to be 
held on 15/01/2023 at 05:30 pm in Doha, Qatar.

All trading in the shares of the Bank will cease from midday of the 
day prior to the date of the EGA until either the date of trading 
commences on the Qatar Stock Exchange or the cancellation of the 
Listing, whichever is earlier. 

(”البنك“) بدعوة  (”المجلس“) بنك دخان (ش.م.خ.ق.)  إدارة  يتشرف  مجلس 
غير  العامة  الجمعية  اجتماع  لحضور  (”المساهمين“)  المساهمين  السادة 
الساعة 05:30 مساًء في  تمام  2023/01/15 في  بتاريخ  المزمع عقده  العادية 

قطر. الدوحة، 

لتاريخ  السابق  اليوم  البنك من ظهر  التعامالت في أسهم  سوف تتوقف كل 
أو  التداول  بدء  تاريخ  من  األسبق  التاريخ  حتى  العادية  غير  العامة  الجمعية 

اإلدراج. عملية  إلغاء  تاريخ 

First:  :أوال

To approve, subject to obtaining all regulatory approvals, the 
conversion of the Bank to a Qatari public shareholding company 
pursuant to Article 208 of the Commercial Companies Law number 11 
of 2015 (as amended);

للمادة  وفقًا  قطرية  عامة  مساهمة  شركة  إلى  البنك  تحول  على  الموافقة 
208 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديالته، وذلك بشرط 

المختصة؛ الرقابية  الجهات  الالزمة من  الموافقات  على جميع  الحصول 

Second: :ثانيا

To approve, subject to obtaining all regulatory approvals, the direct 
listing of the share capital of the Bank on the Qatar Stock Exchange 
(the “QSE”) in accordance with the provisions, terms and conditions 
set out in the listing prospectus as published on the website of the 
Bank and the QSE. 

The Shareholders shall consider and, if agree, approve the proposal 
that the free float will be 33.344%, following the disposal of the 
treasury shares representing 0.73% of the Bank. 

الموافقة على اإلدراج المباشر لرأس مال البنك في بورصة قطر (”البورصة“)، 
حسب نص، وشروط وأحكام نشرة اإلدراج المنشورة على الموقع اإللكتروني 
جميع  على  الحصول  بشرط  وذلك  للبنك  اإللكتروني  والموقع  للبورصة، 

المختصة. الرقابية  الجهات  من  الالزمة  الموافقات 

يجب على المساهمين النظر في االقتراح، وفي حال موافقتهم، الموافقة على 
 ٪0.73 تمثل  التي  الخزينة  أسهم  بيع  بعد   ٪33.344 ستكون  اإلدراج  نسبة  أن 

من البنك.

Third: ثالثا:

a. To approve, subject to obtaining all regulatory approvals, the 
valuation reports determining the assets and liabilities of the 
Bank and the valuation of the Bank.

In accordance with the Qatar Financial Markets Authority (the 
“QFMA”) Offering and Listing of Securities on the Financial Markets 
Rulebook, the Board appointed two independent valuators, KPMG 
Qatar Branch (“KPMG”) and Access Company (“Moore”), to assess 
the Bank’s assets and liabilities so as to prepare their independent 
valuation reports;

b. To approve that the price of the shares in the Bank for the purposes 
of the listing will be QAR 4.35 per share as approved by the Board 
and the QFMA; and

c. To authorize, subject to obtaining all regulatory approvals, 
the Chairman or any other Board member or senior executive 
manager mandated by the Chairman at his sole and absolute 
discretion, to: (i) determine the free float and (ii) represent the 
Shareholders before all competent authorities and do all things 
necessary in order to secure the final approval of the valuation 
of the Bank’s shares, without the need to obtain any further 
approvals or consents from the Shareholders or the general 
assembly.

وتقييم  البنك  والتزامات  أصول  تحدد  التي  التقييم  تقارير  على  الموافقة  أ .   
البنك، وذلك بشرط الحصول على جميع الموافقات من الجهات الرقابية 

المختصة.

الصادر  المالية  األسواق  في  المالية  األوراق  وإدراج  طرح  لنظام   وفًقا 
المقيمين  المجلس  عّين  (”الهيئة“)،  المالية  لألسواق  قطر  هيئة  عن 
المستقلين التاليين: (أ) كي بي إم جي فرع قطر (”كي بي إم جي“) (KPMG)؛ 
و(ب) شركة أكسس (”مور“) (Moore)، لتقييم أصول والتزامات البنك من 

المستقلة؛ التقييم  تقارير  إعداد  أجل 

الموافقة على تقييم سعر أسهم البنك والذي سيتم استخدامه في عملية  ب . 
المجلس  موافقة  حسب  الواحد  للسهم  قطري  ريال   4.35 بقيمة  اإلدراج 

والهيئة؛ و

تفويض رئيس المجلس أو أي عضو آخر من أعضاء المجلس أو أحد كبار  ج . 
المدراء التنفيذيين يكلفه الرئيس وفقًا لتقديره المنفرد والمطلق، وذلك 
المختصة،  الرقابية  الجهات  من  الموافقات  جميع  على  الحصول  بشرط 
على: (أ) تحديد نسبة التعويم الحر؛ و(ب) تمثيل المساهمين أمام جميع 
على  الحصول  لضمان  يلزم  ما  بكل  والقيام  المختصة  الرقابية  الجهات 
الموافقة النهائية على تقييم أسهم البنك، دون الحاجة إلى الحصول على 

أو الجمعية العامة. أي موافقات أخرى من المساهمين 

Fourth: رابعا:

To approve, subject to obtaining all regulatory approvals, the 
proposed amendments to the memorandum of association and 
articles of association of the Bank, as set out in Annex 1 and published 
on the Bank website. 

The changes to the articles of association and memorandum of 
association of the Bank are for the purpose of converting the Bank 
to a Qatari public shareholding company, to reflect the changes 
required under the Commercial Companies Law number 11 of 2015 (as 
amended), and to comply with the Governance Code for Companies 
and Legal Entities Listed on the Main Market issued by the QFMA 
Board Decision number 5 of 2016 (the “QFMA Governance Code”), 
and the Qatar Central Bank (the “QCB”) Circular number 25 of 2022 
issuing the Governance Instructions for Banks (the “QCB Governance 
Code”). 

والنظام  التأسيس  عقد  على  المقترحة  التعديالت  على  الموافقة  رابعا: 
الجدول  بهذا  المرفق   1 الملحق رقم  المبين في  النحو  للبنك على  األساسي 
الموقع اإللكتروني للبنك، وذلك بشرط الحصول على جميع  والمنشور على 

المختصة. الرقابية  الجهات  من  الالزمة  الموافقات 

لغرض  للبنك  األساسي  والنظام  التأسيس  عقد  على  التعديالت  إجراء  تم 
التعديالت  يعكس  بما  قطرية،  عامة  مساهمة  شركة  إلى  البنك  تحول 
(وتعديالته)،   2015 لسنة   11 رقم  التجارية  الشركات  قانون  بموجب  المطلوبة 
السوق  في  المدرجة  القانونية  والكيانات  الشركات  حوكمة  لنظام  ولالمتثال 
الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 5 لعام 2016 (”نظام الحوكمة 
الصادر عن الهيئة“)، وللتعميم رقم 25 لعام 2022 بإصدار تعليمات الحوكمة 
عن  الصادر  الحوكمة  (”نظام  المركزي  قطر  مصرف  عن  الصادر  البنوك  في 

المصرف“).

Agenda of the EGA: جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية:



The proposed changes to the articles of association include, amongst 
other things, the following:

تشمل التعديالت المقترحة على النظام األساسي، من ضمن أمور أخرى، ما 
يلي:

a. The nominal value of each share of the Bank shall be reduced 
from QAR10 to QAR1; 

b. The Bank shall be managed by a Board composed of twelve 
members. The General Assembly shall, by secret ballot, elect 
eight of the members of the Board, provided that the General 
Retirement and Social Insurance Authority shall appoint three 
representatives, and Qatar Holding Company shall appoint one 
representative, and neither of the aforementioned entities may 
participate in the Board election. However, the first Board upon 
conversion of the Bank to a public shareholding company will 
be composed of nine members and appointed for a term of five 
years.

c. Subject to obtaining the necessary regulatory approvals, an 
increase in the  level of foreign ownership of the shares in the 
Bank to 49%; and 

d. Subject to obtaining the additional necessary regulatory 
approvals (including the Council of Ministers approval), a further 
increase in the level of foreign ownership of the shares of the 
Bank to 100%.

 أ.  تخفيض القيمة اإلسمية للسهم الواحد من (10) ريال قطري إلى (1) ريال 
و قطري؛ 

تنتخب  عضواَ  عشر  أثني  من  مكون  إدارة  مجلس  البنك  إدارة  يتولى   ب. 
تعين  أن  على  منهم،  ثمانية  السري  بالتصويت  العادية  العامة  الجمعية 
االجتماعية ثالثة أعضاء ممثلين عنها  والتأمينات  للتقاعد  العامة  الهيئة 
وأن تعين شركة قطر القابضة عضو واحد ممثل عنها، وال يجوز ألي منهما 
إدارة  أول مجلس  باستثناء  اإلدارة،  أعضاء مجلس  انتخاب  االشتراك في 
عند تحول البنك إلى شركة مساهمة عامة يكون من تسعة أعضاء، ويتم 

سنوات. خمسة  لمدة  تعيينه 

الحصول على  إلى 49%، بشرط  البنك  األجانب ألسهم  تملك  زيادة نسبة   ج. 
المختصة؛ الرقابية  الجهات  من  الالزمة  الموافقات 

سيتم زيادة نسبة تملك األجانب ألسهم البنك إلى 100% بشرط الحصول  د . 
ضمنها  من  المختصة  الرقابية  الجهات  من  الالزمة  الموافقات  على 

الوزراء. مجلس  موافقة 

Fifth: خامسًا:

To approve the appointment of the following new members of the 
Board for a term of five years upon conversion of the Bank to a public 
shareholding company:

لمدة  أسماؤهم  التالية  الجدد  اإلدارة  مجلس  أعضاء  تعيين  على  الموافقة 
عامة: مساهمة  شركة  إلى  البنك  تحول  فور  سنوات  خمس 

1. Sheikh Mohammed Hamad J J Al-Thani, Chairman 
Representative of Al Thurwa Trading Co.

2. Mr. Abdulaziz Mohamed H A Al-Mana, Vice-Chairman 
Representative of Advanced Specialized Projects Co.

3. Sheikh Thani Hamad Kh H Al-Thani, Member 
Representative of Al Adeed Real Estate Investment Co.

4. Sheikh Jassim Fahad J J Al-Thani, Member 
Representative of Al Sanad Trading Co.

5. Mr. Abdulaziz Mohamed J A Al-Sulaiti, Member 
Representative of Al Mirqab Private Co.

6. Sheikh Khalid Hassan K A Al-Thani, Member 
Representative of Qatar Holding Co.

7. Mr. Ahmad Abdulrazzaq A A Al-Hashmi, Member 
Representative of General Retirement & Social Insurance 
Authority 
(Pension Fund)

8. Mr. Ahmad Mohammed Y A Al-Mana, Member 
Representative of General Retirement & Social Insurance 
Authority 
(Military Pension Fund)

9. A representative of the Authority will be appointed later, 
Representative of General Retirement & Social Insurance 
Authority 
(Pension Fund)

الشيخ/ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس اإلدارة، ممثل . 1
عن شركة الذروة التجارية

السيد/ عبدالعزيز محمد حمد المانع، نائب رئيس مجلس اإلدارة، . 2
ممثل عن شركة المتطورة للمشاريع المتخصصة

 الشيخ/ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني، عضو. 3
ممثل عن شركة العديد لالستثمار العقاري

 الشيخ/ جاسم بن فهد بن جاسم آل ثاني، عضو. 4
ممثل عن شركة السند التجارية

 السيد/ عبدالعزيز محمد جابر السليطي، عضو. 5
ممثل عن شركة المرقاب الخاصة

 الشيخ/ خالد بن حسن بن خالد آل ثاني، عضو. 6
ممثل عن شركة قطر القابضة

 السيد/ أحمد عبدالرزاق أحمد الهاشمي، عضو. 7
 ممثاًل عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية

(صندوق المعاشات المدني)

 السيد/ أحمد محمد يوسف المانع، عضو. 8
 ممثاًل عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية

(صندوق المعاشات العسكري)

 عضو مجلس إدارة تعينه الهيئة الحقا،. 9
 ممثاًل عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية

(صندوق المعاشات المدني)

Sixth: سادسًا:

a. Authorize the Chairman of the Board to represent the Bank before 
any competent authorities to secure the listing of the share 
capital of the Bank on the QSE. This includes preparing, signing, 
negotiating, and amending, amongst other things, the listing 
prospectus and all other relevant documentation;

b. Authorize the Chairman of the Board, subject to obtaining 
the approval of the QFMA and the MOCI to amend (by way of 
increasing or decreasing) the value of the Bank’s shares within 
the range approved by the Shareholders during the extraordinary 
general assembly meeting;

مختصة  سلطات  أي  أمام  البنك  لتمثيل  اإلدارة  مجلس  رئيس  تفويض   أ. 
لتأمين إدراج رأس مال البنك في البورصة. ويشمل ذلك، من ضمن أمور 
والتوقيع  الصلة،  ذات  األخرى  الوثائق  وجميع  اإلدراج  نشرة  إعداد  أخرى، 

وتعديلها؛ بشأنها  والتفاوض  عليها 

تفويض رئيس مجلس اإلدارة، بتعديل قيمة أسهم البنك عن طريق زيادة  ب . 
أو تخفيض قيمتها ضمن النطاق المعتمد من المساهمين المشار إليه 
الحصول  بشرط  وذلك  العادية،  غير  العامة  الجمعية  اجتماع  خالل  أعاله 

على موافقة الهيئة والوزارة؛



c. Authorize the Chairman of the Board to sign the amended 
memorandum of association and articles of association of 
the Bank, and make any amendments to the memorandum of 
association and articles of association that the Chairman of the 
Board deems necessary and make any necessary changes to the 
commercial registration certificate of the Bank to reflect the new 
status of the Bank and the new Board members; 

d. Authorize the Chairman of the Board, without the need for any 
further approvals from the Shareholders or the Board, to adopt 
any resolution or take any action as may be necessary or desirable 
to implement any and all of the above resolutions including, 
without limitation, to apply to the MOCI, the QCB, the Qatar 
Central Securities Depository (the “QCSD”),the QFMA or the QSE 
to complete any steps needed in connection with the conversion 
of the Bank to a Qatari public shareholding company or the listing 
of the shares of the Bank,  approve any interim financial accounts 
required for listing, submit all required documents  (including any 
declarations and undertakings) and applications to competent 
authorities or other third parties, to sign any documents, 
agreements and applications in relation to the aforementioned, 
to attend before the Authentication Department in the Ministry 
of Justice (or any other department, authority or ministry) and 
complete any procedures or sign any documents (including the 
memorandum of association and the articles of association) 
or application for the purpose of obtaining the approval of the 
Companies Affairs Department in the MOCI, the QFMA, the QCB, 
the QCSD, the QSE, or any other department or ministry; and 

e. Authorize the Chairman of the Board to delegate any of these 
powers to one or more Board members or senior executive 
managers of the Bank at his sole and absolute discretion.

تفويض رئيس المجلس بالتوقيع على عقد التأسيس والنظام األساسي   ج . 
المعدلين للبنك، وإجراء أي تعديالت على عقد التأسيس والنظام األساسي 
على  ضرورية  تعديالت  أي  وإجراء  ضرورية،  المجلس  رئيس  يراها  التي 
وأعضاء  للبنك  الجديد  القانوني  الشكل  ليعكس  للبنك  التجاري  السجل 

الجدد؛ المجلس 

موافقات  أية  على  الحصول  إلى  الحاجة  دون  المجلس،  رئيس  د.  تفويض 
أخرى من المجلس أو المساهمين، للقيام بما يلي: اعتماد أي قرارات أو 
كافة  أو  أي من  لتنفيذ  أو مرغوب فيها  تكون الزمة  إجراءات قد  أي  اتخاذ 
الطلبات  تقديم  الحصر،   ال  المثال  سبيل  على  أعاله،  المذكورة  القرارات 
لألوراق  المركزي  لإليداع  قطر  شركة  أو  المصرف  أو  الوزارة  إلى  الالزمة  
المالية (”شركة قطر لإليداع“) أو الهيئة أو البورصة الستكمال أي خطوات 
قطرية  عامة  مساهمة  شركة  إلى  البنك  بتحول  يتعلق  فيما  ضرورية 
اإلدراج  لغاية  مطلوبة  دورية  حسابات  أي  على  والموافقة  أسهمه،  وإدراج 
أو  المختصة  السلطات  إلى  المطلوبة  والطلبات  الوثائق  جميع  وتقديم 
الثالثة األخرى، والتوقيع على أي وثائق (من ضمنها أي تعهدات  األطراف 
أو إقرارات) واتفاقات وطلبات تتعلق بما سبق ذكره، والحضور أمام إدارة 
التوثيق التابعة لوزارة العدل (أو أي إدارة أو هيئة أو وزارة أخرى) واستكمال 
أي إجراءات أو التوقيع على أي وثائق (بما في ذلك عقد التأسيس والنظام 
األساسي) أو طلب الحصول على موافقة إدارة شؤون الشركات بالوزارة أو 
الهيئة أو المصرف أو شركة قطر لإليداع أو بورصة قطر أو أي إدارة أو وزارة 

و أخرى؛ 

تفويض رئيس المجلس بتفويض أي من هذه الصالحيات لعضو أو أكثر  هـ. 
لتقديره  وفقًا  للبنك  التنفيذيين  المدراء  كبار  أو   المجلس  أعضاء  من 

والمطلق. المنفرد 

dukhanbank.com 800 8555


