جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

جدول أعمال اإلجتماع السنوي للجمعية العامة العادية
1.1سماع كلمة سعادة رئيس مجلس اإلدارة وتقرير مجلس إدارة البنك عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خالل السنة
المالية المنتهية في  ،2013/12/31والخطط المستقبلية للشركة.

1.1الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بنسبة  %20من  2٫474٫463٫720رياال قطريا الى  2٫969٫356٫460رياال قطريا ،وذلك بمنح
أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم مملوكة  ،وتفويض مجلس االدارة التصرف بكسور
االسهم.

3.3مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في  ،2013/12/31والتصديق عليها.

 2.2الموافقة على تعديل المادة ( )6من النظام األساسي للشركة لتعكس الزيادة في رأس المال.

2.2سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية التي قدمها مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في .2013/12/31
4.4الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة  %20من القيمة اإلسمية للسهم،
أي بواقع  2ريال قطري لكل سهم ،ومنح اسهم مجانية بنسبة  %20أي بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم مملوكة،
على ان تجاز من خالل الجمعية العامة غير العادية.
5.5إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في .2013/12/31
6.6تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية  2013/12/31واعتماد الئحة تنظيم وتحديد أسس احتساب
المكافآت واألتعاب والبدالت التي يتقاضاها أعضاء المجلس.
7.7تعيين مراقب خارجي لحسابات البنك لعام  ،2014وتحديد األجر الذي يؤدى إليه.
8.8عرض تقرير حوكمة الشركات لعام .2013
9.9انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للسنوات الثالث المقبله.

عبد اهلل بن خليفة العطية
رئيس مجلس اإلدارة

مالحظات :
في حالة تعذر حضور المساهم شخصيا يرجى تفويض من ينوب عنه من المساهمين اآلخرين خطيا ،لحضورهذين االجتماعين وذلك بموجب قسائم التوكيل المرسلة إلى المساهمين 0وال يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس اإلدارة وفي جميع األحوال ،ال يجوز أن يزيد عدد األسهم التي يحوزها
الوكيل بهذه الصفة عن  %5من أسهم البنك (أي  12,372,318سهما)  ،بإستثناء في حال توكيل أعطي بالنيابة عن بنك الحفظ أو اإليداع الذي يحتفظ بأسهم إليصدار إيصاالت إيداع عالمية موافق عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة.
على ممثلي الشركات إحضار كتاب يفيد تفويضهم بحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك وتمثيل تلك الشركات في هذا االجتماع.
يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى قاعة االجتماع قبل الموعد المحدد بساعة واحدة ،ومعهم بطاقات الدعوة والتوكيالت إن وجدت ،وبطاقة إثبات الشخصية ،لتسهيل إنهاء اإلجراءات0
مساء.
في حال عدم اكتمال نصاب حضور أي من االجتماعين المذكورين  ،سوف يعقد االجتماع الثاني يوم االربعاء الموافق  19مارس  ،2014في برج البنك التجاري بالزا  -الطابق  ،21شارع المرخية  -منطقة الدفنة في تمام الساعة السادسة والنصف
ً
سيتم وضع كشف الطالع المساهمين قبل ثالثة أيام من انعقاد الجمعية العامة ،يتضمن البيانات المذكورة بالمادة ( )121من قانون الشركات التجارية رقم ( )5لسنة  2002والتي تشمل األجور واألتعاب والعموالت والقروض النقدية واالعتمادات أو الكفاالت وكذلك المزايا العينية والمكافآت التي
حصل عليها رئيس مجلس اإلدارة وكل عضو من أعضاء المجلس ،وذلك بمكتب سكرتارية المجلس بالطابق الثامن عشر من برج البنك التجاري بالزا0
ُتعتبرهذه الدعوة ُمعلنة قانونا لجميع المساهمين دون حاجة إلرسال دعوات خاصة بالبريد ،وفقا للقانون رقم  28لسنة  2008بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية.

