
دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها يوم األحد الموافق 15 يناير 2023 في تمام 
الساعة 05:30 مساء عن طريق االتصال المرئي.

يسر مجلس إدارة بنك دخان دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سينعقد بمشيئة الله تعالى 
يوم األحد الموافق 15 يناير 2023 في تمام الساعة 05:30 مساء في مقر البنك عن طريق االتصال المرئي.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

أوالً: الموافقة على تحول البنك إلى شركة مساهمة عامة قطرية وفقاً للمادة 208 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديالته، 
وذلك بشرط الحصول على جميع الموافقات الالزمة من الجهات الرقابية المختصة.

ثانياً: الموافقة على اإلدراج المباشر لرأس مال البنك في بورصة قطر )“البورصة”(، حسب نص، وشروط وأحكام نشرة اإلدراج المنشورة على الموقع 
اإللكتروني للبورصة، والموقع اإللكتروني للبنك وذلك بشرط الحصول على جميع الموافقات الالزمة من الجهات الرقابية المختصة.

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

ثالثاً:
الموافقة على تقارير التقييم التي تحدد أصول والتزامات البنك وتقييم البنك، وذلك بشرط الحصول على جميع الموافقات من الجهات . 1

الرقابية المختصة.
وفًقا لنظام  طرح وإدراج األوراق المالية في األسواق المالية الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية )“الهيئة”(، عّين المجلس المقيمين   
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 أجل إعداد تقارير التقييم المستقلة؛
الموافقة على تقييم سعر أسهم البنك والذي سيتم استخدامه في عملية اإلدراج بقيمة 4.35 ريال قطري للسهم الواحد حسب موافقة . 2

المجلس والهيئة؛ و
تفويض رئيس المجلس أو أي عضو آخر من أعضاء المجلس أو أحد كبار المدراء التنفيذيين يكلفه الرئيس وفقاً لتقديره المنفرد والمطلق، . 3

وذلك بشرط الحصول على جميع الموافقات من الجهات الرقابية المختصة، على: )أ( تحديد نسبة التعويم الحر؛ و)ب( تمثيل المساهمين 
أمام جميع الجهات الرقابية المختصة والقيام بكل ما يلزم لضمان الحصول على الموافقة النهائية على تقييم أسهم البنك، دون الحاجة 

إلى الحصول على أي موافقات أخرى من المساهمين أو الجمعية العامة.

رابعاً:
الموافقة على التعديالت المقترحة على عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك على النحو المبين في الملحق رقم 1 المرفق والمنشور على 

الموقع اإللكتروني للبنك، وذلك بشرط الحصول على جميع الموافقات الالزمة من الجهات الرقابية المختصة.
التعديالت  البنك إلى شركة مساهمة عامة قطرية، بما يعكس  التأسيس والنظام األساسي للبنك لغرض تحول  التعديالت على عقد  تم إجراء 
المطلوبة بموجب قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 )وتعديالته(، ولالمتثال لنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في 
السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 5 لعام 2016 )“نظام الحوكمة الصادر عن الهيئة”(، وللتعميم رقم 25 لعام 2022 بإصدار 

تعليمات الحوكمة في البنوك الصادر عن مصرف قطر المركزي )“نظام الحوكمة الصادر عن المصرف”(.
تشمل التعديالت المقترحة على النظام األساسي، من ضمن أمور أخرى، ما يلي:

 تخفيض القيمة اإلسمية للسهم الواحد من )10( ريال قطري إلى )1( ريال قطري؛ و. 1
يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مكون من أثني عشر عضواَ تنتخب الجمعية العامة العادية بالتصويت السري ثمانية منهم، على أن تعين . 2

الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية ثالثة أعضاء ممثلين عنها وأن تعين شركة قطر القابضة عضو واحد ممثل عنها، وال يجوز ألي 
منهما االشتراك في انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، باستثناء أول مجلس إدارة عند تحول البنك إلى شركة مساهمة عامة يكون من تسعة 

أعضاء، ويتم تعيينه لمدة خمسة سنوات.
زيادة نسبة تملك األجانب ألسهم البنك إلى 49%، بشرط الحصول على الموافقات الالزمة من الجهات الرقابية المختصة؛. 3
سيتم زيادة نسبة تملك األجانب ألسهم البنك إلى 100% بشرط الحصول على الموافقات الالزمة من الجهات الرقابية المختصة من ضمنها . 4

موافقة مجلس الوزراء.

خامساً:
الموافقة على تعيين أعضاء مجلس اإلدارة الجدد لمدة خمس سنوات فور تحول البنك إلى شركة مساهمة عامة ، لالطالع على أسماء أعضاء 

مجلس اإلدارة، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للبنك.

سادساً:
تفويض رئيس مجلس اإلدارة لتمثيل البنك أمام أي سلطات مختصة لتأمين إدراج رأس مال البنك في البورصة. ويشمل ذلك، من ضمن . 1

أمور أخرى، إعداد نشرة اإلدراج وجميع الوثائق األخرى ذات الصلة، والتوقيع عليها والتفاوض بشأنها وتعديلها؛
تفويض رئيس مجلس اإلدارة، بتعديل قيمة أسهم البنك عن طريق زيادة أو تخفيض قيمتها ضمن النطاق المعتمد من المساهمين . 2

المشار إليه أعاله خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وذلك بشرط الحصول على موافقة الهيئة والوزارة؛
تفويض رئيس المجلس بالتوقيع على عقد التأسيس والنظام األساسي المعدلين للبنك، وإجراء أي تعديالت على عقد التأسيس والنظام . 3

الجديد  القانوني  الشكل  ليعكس  للبنك  التجاري  السجل  تعديالت ضرورية على  أي  وإجراء  المجلس ضرورية،  رئيس  يراها  التي  األساسي 
للبنك وأعضاء المجلس الجدد؛

 تفويض رئيس المجلس، دون الحاجة إلى الحصول على أية موافقات أخرى من المجلس أو المساهمين، للقيام بما يلي: اعتماد أي قرارات . 4
المثال ال الحصر،  تقديم  المذكورة أعاله، على سبيل  القرارات  أو كافة  لتنفيذ أي من  أو مرغوب فيها  اتخاذ أي إجراءات قد تكون الزمة  أو 
الطلبات الالزمة  إلى الوزارة أو المصرف أو شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية )“شركة قطر لإليداع”( أو الهيئة أو البورصة الستكمال 
أي خطوات ضرورية فيما يتعلق بتحول البنك إلى شركة مساهمة عامة قطرية وإدراج أسهمه، والموافقة على أي حسابات دورية مطلوبة 
الثالثة األخرى، والتوقيع على أي وثائق )من  الوثائق والطلبات المطلوبة إلى السلطات المختصة أو األطراف  لغاية اإلدراج وتقديم جميع 
ضمنها أي تعهدات 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 أخرى؛ و
للبنك وفقاً . 5 التنفيذيين  المدراء  كبار  أو   المجلس  أعضاء  أكثر من  أو  الصالحيات لعضو  أي من هذه  بتفويض  المجلس  رئيس  تفويض 

لتقديره المنفرد والمطلق.

مالحظات: 
1 .AGM@dukhanbank.com يرجى من المساهمين الراغبين في حضور الجمعية إرسال المستندات التالية على البريد اإللكتروني

صورة من إثبات الشخصية	 
رقم الجوال	 
 صورة من التفويض والمستندات الداعمة لممثلي األفراد والجهات االعتبارية.	 

سيتم تسجيل المساهمين وإرسال رابط المشاركة باالجتماع إلكترونياً للمساهمين الذين تم استالم تفاصيل االتصال الخاصة بهم. 
يمكن للمساهمين مناقشة جدول األعمال، وتوجيه األسئلة إلى مجلس اإلدارة أو المدقق الخارجي عن طريق إرسال أسئلتهم أو تعليقاتهم في مربع المناقشة . 2

أثناء االجتماع. وفي ما يتعلق بالتصويت على جدول أعمال االجتماع، على المساهم الذي لديه اعتراض، رفع يده وقت التصويت على البند إلبداء اعتراضه. وفي حال 
عدم قيام المساهم برفع يده، سيتم اعتبار ذلك بمثابة مصادقة على البند محل التصويت. 

يحق للمساهم توكيل من ينوب عنه من المساهمين اآلخرين من غير أعضاء مجلس اإلدارة لحضور االجتماع وذلك وفقاً للنموذج لدى أمانة سر مجلس اإلدارة . 3
  .www.dukhanbank.com والمتوفر على الموقع اإللكتروني للبنك

في حال كان المساهم شخصية اعتبارية )شركة/مؤسسة(، فعلى ممثل المساهم إرسال تفويض خطي من الشركة أو المؤسسة موقعاً ومختوماً على البريد . 4
اإللكتروني AGM@dukhanbank.com مرفقاً بالمستندات الرسمية.

يرجى من السادة المساهمين تسجيل الحضور لالجتماع قبل ساعة من الوقت المحدد من خالل اإلرسال إلى البريد اإللكتروني.. 5
تعتبر هذه الدعوة معلنة قانوناً لجميع المساهمين دون الحاجة إلرسال دعوات خاصة بالبريد وفقاً للمادة )121( من قانون رقم )11( لسنة 2015 وتعديالته، وكذلك . 6

المادة )47( من النظام األساسي للبنك. 
سوف تتوقف كل التعامالت في أسهم البنك من ظهر اليوم السابق لتاريخ الجمعية العامة غير العادية حتى التاريخ األسبق من تاريخ بدء التداول أو تاريخ إلغاء . 7

عملية اإلدراج.

www.dukhanbank.com لمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني

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

dukhanbank.com 800 8555 4410 0888


