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  دعـــــــــــــــــــوة   

 اجلمعية العامة العادية وغري العادية حلضور   إلى حضرات السادة المساھمین الكرام
  

يوم  ءالساعة السادسة من مساام في تمالعادية والجمعية العامة غير العادية للبنك اللذين سيعقدان  لجمعية العامةاجتماعي الحضور دعوتكم .) ق.م.ش(يسر مجلس إدارة البنك التجاري القطري   
  :أعمال كل منهما كما يليللنظر في جدول وذلك   منطقة الدفنة، -شارع المرخية  ،٢١الطابق  -في برج البنك التجاري بالزا  ٢٠١٣فبراير   ٢٦ الموافق الثالثاء

  

 
  العامة غير العاديةلجمعية اجدول أعمال 

 
 

  عامة العاديةاللجمعية اإلجتماع السنوي لجدول أعمال 
    

    

 

ط ملكية أسهم أعضاء من النظام األساسي للشركة الخاص بشر) ٣(البند رقم  ٢٦تعديل المادة  - ١
 :ليصبح بعد التعديل كما يليمجلس اإلدارة 

من أسهم الشركة، يخصـص لضـمان   %) ٠,٢٥(أن يكون مالكا لعدد من األسهم ال يقل عن "
ير عن المسـؤولية التي تقـع على أعضاء مجلـس حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغ

  ."اإلدارة

  . وذلك بعد موافقة وزارة االعمال والتجارة والجهات المختصة 
  
  
  
  

 

 
رئیس مجلس اإلدارة وتقریر مجلس إدارة البنك عن نشاط الشركة وعن  سعادة سماع كلمة .١

  .خطط المستقبلیة للشركة،  وال٣١/١٢/٢٠١٢مركزھا المالي خالل السنة المالیة المنتھیة في 
 
التي قدمھا مجلس اإلدارة عن السنة المنتھیة في البیانات المالیة سماع تقریر مراقب الحسابات عن  .٢

٣١/١٢/٢٠١٢. 
  
 .، والتصدیق علیھا٣١/١٢/٢٠١٢للسنة المنتھیة في البیانات المالیة  مناقشة  .٣
  
من % ٦٠  ى السادة المساھمین بنسبةالموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح نقدیة  عل .٤

 .ریاالت قطریة لكل سھم ٦للسھم، أي بواقع القیمة اإلسمیة 
  
 .٣١/١٢/٢٠١٢إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة في  .٥
 
واعتماد الئحة تنظیم  ٣١/١٢/٢٠١٢تحدید مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالیة المنتھیة  .٦

 .احتساب المكافآت واألتعاب والبدالت التي یتقاضاھا أعضاء المجلس وتحدید أسس
 
  .األجر الذي یؤدى إلیھوتحدید  ، ٢٠١٣لعام   تعیین مراقب خارجي لحسابات البنك .     ٧
 
  .٢٠١٢عرض تقریر حوكمة الشركات لعام    .٨

  عبد اهللا بن خليفه العطيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  رئيس مجلس اإلدارة                                                                                                                                                                                    :مالحظات 
 رین    في حالة تعذر حضور المس ھ من المساھمین اآلخ اع ھذین   لحضور   اھم شخصیا  یرجى تفویض من ینوب عن وز   وال ،  یناالجتم وال، ال        یج ع األح ي جمی س اإلدارة وف ل أحد أعضاء مجل توكی

ذي یحتفظ    باستثناء في حال تو ٠سھما) ١٢,٣٧٢,٣١٨ أي ( البنك أسھممن % ٥ یجوز أن یزید عدد األسھم التي یحوزھا الوكیل بھذه الصفة عن  داع ال كیل أعطي بالنیابة عن بنك الحفظ أو بنك اإلی
 .بأسھم إلصدار إیصاالت إیداع عالمیة موافق علیھا من قبل الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة

  ھذین االجتماعینلشركات وتمثیل تلك ابحضور اجتماعي الجمعیة العامة العادیة وغیر العادیة  للبنك على ممثلي الشركات إحضار كتاب یفید تفویضھم. 
 ة لتسھیل إنھاء اإلجراءاتیرجى من المساھمین الكرام الحضور إلى قاعة االجتماع قبل الموعد المحدد بساعة واحدة، ومعھم التوكیالت إن وجدت، وبطاقة إثبات الشخصی. 
  اني ، حضور أي من االجتماعین المذكورین في حال عدم اكتمال نصاب وم   سوف یعقد االجتماع الث اء ی ق    االربع ارس    ٦المواف شـارع   ،٢١الطابق  -في برج البنك التجاري بالزا ، ٢٠١٣م

 .ًءالساعة السادسة مساتمام في  منطقة الدفنة -المرخية 
  ادة         سیتم وضع كشف الطالع المساھمین ات المذكورة بالم ة، یتضمن البیان ة العام اد الجمعی انون الش   ) ١٢١(قبل ثالثة أیام من انعق م   من ق ة رق ور      ٢٠٠٢لسنة  ) ٥(ركات التجاری ي تشمل األج والت

س اإلدارة و     یس مجل ا رئ ك بمكتب سكرتاریة         واألتعاب والعموالت والقروض النقدیة واالعتمادات أو الكفاالت وكذلك المزایا العینیة والمكافآت التي حصل علیھ ل عضو من أعضاء المجلس، وذل ك
 ٠جاري بالزانك التالب برج من الثامن عشر المجلس بالطابق

  بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة ٢٠٠٨لسنة  ٢٨رقم ُتعتبر ھذه الدعوة ُمعلنة قانونا لجمیع المساھمین دون حاجة إلرسال دعوات خاصة بالبرید، وفقا للقانون.  
  
  



  


