بنك دخان (شركة مساهمة خاصة قطرية)
دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر انعقادها يوم االربعاء
الموافق  24مارس  2021في تمام الساعة السادسة مساء.

يسر مجلس ادارة بنك دخان دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي
سينعقد بمشيئة الله تعالىيوم االربعاء الموافق  24مارس  2021في تمام الساعة السادسة مساء في مقر
البنك عن طريق االتصال المرئي ،وذلك لمناقشة جدول األعمال التالي:
يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1.سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في
 2020/12/31ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك.
2.سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في .2020/12/31
3.سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية
المنتهية في .2020/12/31
4.مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب األرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في
 2020/12/31والمصادقة عليهما.
5.الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة  %10من القيمة اإلسمية للسهم ،أي
بواقع (ريال واحد) لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في .2020/12/31
6.إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة واعتماد مكافآتهم عن السنة المالية المنتهية في .2020/12/31
7.تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية  2021وتحديد أتعابه.
كما يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:
1.الموافقة على إصدار صكوك رأسمالية مؤهلة لإلدراج ضمن الشريحة األولى اإلضافية من قاعدة
رأس مال البنك غير قابلة للتحول إلى أسهم وبحد أقصى بقيمة  4.9مليار ر.ق( .فقط أربعة مليارات
وتسعمائة مليون ريال قطري) أو ما يعادلها بالعمالت األخرى ،تصدر على مراحل خالل ثالث سنوات،
وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد حجم كل إصدار وشروطه وأحكامه وعملة اإلصدار وفقاً لشروط
وتعليمات مصرف قطر المركزي والجهات اإلشرافية في هذا الشأن ،واستيفاء الموافقات الالزمة من
الجهات الرقابية ومصرف قطر المركزي.
2.الموافقة على تعديل المادة رقم ( )16من النظام األساسي للبنك لتصبح كاآلتي:
مع مراعاة أحكام المواد من ( )169إلى ( )181من قانون الشركات التجارية ،يجوز للجمعية العامة،
بناء على اقتراح المجلس ،أن تقرر إصدار صكوك تتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية لصالح البنك أو
لمصلحة الغير وترتيب أية إصدارات خاصة بهذا الشأن ،كما للجمعية العامة أن توضح في قرارها
قيمة الصكوك المصدرة وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم ،وللجمعية العامة
أن تضع شروطاً وأحكاماً خاصة بإصدار الصكوك واالكتتاب بها .كما لها أن تفوض المجلس في
كل ما تقدم وفي تحديد مواعيد وإجراءات تنفيذ هذا القرار ،كما يجوز إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة
لإلدراج ضمن الشريحة األولى من قاعدة رأس المال وفقاً لشروط ومتطلبات مصرف قطر المركزي،
وللجمعية العامة حق تفويض مجلس إدارة البنك في تحديد مقدار هذه األدوات وشروطها.

3.تفويض رئيس مجلس اإلدارة بتعديل النظام األساسي للبنك والتوقيع على الوثائق والمستندات
ذات العالقة لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل ولدى وزارة التجارة والصناعة أو أية جهات أخرى ذات عالقة.
مالحظات:
1.يرجى من المساهمين الراغبين في حضور الجمعية إرسال المستندات التالية على البريد اإللكتروني
.AGM@dukhanbank.com
•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.
2.يمكن للمساهمين مناقشة جدول األعمال ،وتوجيه األسئلة إلى مجلس اإلدارة أو المدقق الخارجي
عن طريق إرسال أسئلتهم أو تعليقاتهم في مربع المناقشة 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.
3.يحق للمساهم توكيل من ينوب عنه من المساهمين اآلخرين من غير أعضاء مجلس اإلدارة لحضور
االجتماع وذلك وفقاً للنموذج لدى أمانة سر مجلس اإلدارة والمتوفر على الموقع اإللكتروني للبنك
.www.dukhanbank.com
4.في حال كان المساهم شخصية اعتبارية (شركة/مؤسسة) ،فعلى ممثل المساهم
إرسال تفويض خطي من الشركة أو المؤسسة موقعاً ومختوماً على البريد اإللكتروني
 AGM@dukhanbank.comمرفقاً بالمستندات الرسمية.
5.يرجى من السادة المساهمين تسجيل الحضور لالجتماع قبل ساعة من الوقت المحدد من خالل
اإلرسال إلى البريد اإللكتروني.
6.تعتبر هذه الدعوة معلنة قانوناً لجميع المساهمين دون الحاجة إلرسال دعوات خاصة بالبريد وفقاً
للمادة ( )121من قانون رقم ( )11لسنة  2015وتعديالته ،وكذلك المادة ( )47من النظام األساسي للبنك.

7.يمكن للسادة المساهمين االطالع على كشف يتضمن األجور واألتعاب والعموالت والقروض النقدية
واالعتمادات وكذلك المزايا العينية والمكافآت التي حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة؛
وكذلك المبالغ التي أُنفقت في سبيل الدعاية والتبرعات ،وذلك بمكتب إدارة المستثمرين وعالقات
المساهمين بالطابق الثاني في المبنى الرئيسي للبنك قبل ثالثة أيام من انعقاد الجمعية العامة.
لمزيد من المعلوماتُ ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني www.dukhanbank.com
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