
 

 

  قرارات الجمعية العامة العادية

  2020ارس م 23للبنك التجاري (ش.م.ع.ق.) والمنعقدة بتاريخ 

   -: على النحو التاليجة على جدول أعمالها وافقت الجمعية العامة العادية على جميع البنود المدر

كلمة سعادة رئيس مجلس اإلدارة وتقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها وعن مركزها سماع  تمّ  .1

  ، والخطط المستقبلية للشركة. 31/12/2019المالي خالل السنة المالية المنتهية في 

مها مجلس اإلدارة عن عن البيانات المالية للشركة التي قدّ الخارجي تقرير مراقب الحسابات سماع  تمّ  .2

  .31/12/2019ية المنتهية في السنة المال

  المصادقة عليها. تّمت ، و31/12/2019مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في  تتمّ  .3

٪ من 20 بقيمةتوزيع أرباح نقدية  على تّمت الموافقةكما سياسة توزيع األرباح الموافقة على  تتمّ  .4

  لكل سهم.لایر قطري  0.2القيمة اإلسمية للسهم على المساهمين بقيمة 

 .31/12/2019إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  تمّ  .5

واعتماد  31/12/2019في  تّمت الموافقة على مكافآت أعضVVاء مجلس اإلدارة للسVVنة المالية المنتهية .6

 والحوافز.المكافآت ب السياسات المتعلقة

، وتحديد األجر 2020خارجي لحسVVVابات الشVVVركة لعام  كمراقب "أرنسVVVت أند يونغ"السVVVادة تعيين  تمّ  .7
  .الذي يؤدى لهم

 . 2019حوكمة السنوي للشركة لعام التقرير والموافقة على عرض ومناقشة  تمّ  .8

 .وشروط التأهيلتّمت الموافقة على سياسة الشركة المتعلّقة بعضوية مجلس اإلدارة  .9

سنوات  الثالث لمدة اإلدارة التالية أسماءهم بالتزكيةأعضاء مجلس انتخاب السادة  ت المصادقة علىتمّ  .10

 :المقبلة

 عبدهللا بن علي بن جبر آل ثانيالشيخ  -

  السيد / حسين إبراهيم الفردانشركة الفردان لالستثمار ممثلة ب -

 سعادة السيد / عبد الرحمن بن حمد العطية -

 براهيم الفردانإعمر حسين  / السيد -

 السيد/خلف أحمد المناعي شركة قطر للتأمين ممثلة بسعادة -

  صالح عبدهللا المناعي/  سعادة السيد -

 مستقل - الشيخ/ فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني -

  مستقل -سماعيل مندني العمادي إالسيد / محمد  -



 

 

 مستقل - بدر بن عمر الدفعسعادة السيد /  -

 

زيادة  على تّمت الموافقة  ،2019مارس  20الموافق عليها في  حيث لم يتخذ أي إجراء لتنفيذ الزيادة .11

إلصدار شهادات إيداع، وأوراق تجارية و/أو أوروبية بعمالت  ةالحالي ةالعالميالحد المسموح للبرامج 

 قيمةمليون دوالر أمريكي الى  350من على أن يتم إصدارهم من قِبل الشركة مباشرةً  ، مختلفة

مليار دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري بآجال استحقاق  1ال تزيد في أي وقت عن  اجمالية

) سنوات إال يوم ألي من اإلصدارات سالفة الذكر سواء من خالل األسواق 5ال تزيد عن خمس (

على كافة الموافقات الالزمة من الجهات  اً خاصة شريطة الحصول دائم اكتتاباتأو على شكل  المالية

األحكام والشروط المعمول بها بموجب قانون الشركات التجارية فيما يتعلق بأي الرقابية وااللتزام ب

إصدار مباشر من ِقبل الشركة نفسها، وكذلك تفويض مجلس اإلدارة لتحديد حجم هذه البرامج 

وشروطها وأحكامها (في الحدود المسموح بها)، وإنجاز وتحرير المستندات واالصدارات بموجبها 

نيابةً عن  فيما يتعلق بالبرامج أو اإلصدارات بموجبها أي اتفاقية أخرى أو ترتيباتالخاصة بالبرامج و

 الشركة في هذا الصدد، وتفويض مجلس اإلدارة لمنح هذه الصالحيات لموظفي الشركة. 

 

 وفقاً للمادة صدار سندات عالمية متوسطة اآلجالجديد إلطرح برنامج تأسيس وعلى ت الموافقة تمّ  .12

في األسواق  بإصداراتالقيام  إلمكانية 1933من قانون األوراق المالية األمريكي لعام أ)  – 144(

 2األمريكية سواء من خالل الشركة مباشرةً أم من خالل شركة ذات غرض خاص بقيمة ال تزيد عن 

م على أن يت اً عام 30مليار دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري بآجال استحقاق ال تزيد عن 

على كافة  اً خاصة شريطة الحصول دائم اكتتاباتإصدارها في األسواق العالمية أو على شكل 

الموافقات الالزمة من الجهات الرقابية وااللتزام باألحكام والشروط المعمول بها بموجب قانون 

إلدارة الشركات التجارية فيما يتعلق بأي إصدار مباشر من ِقبل الشركة نفسها، وكذلك تفويض مجلس ا

وشروطها وأحكامها (في الحدود المسموح بها)،  نامج وأي إصدارات بموجبه البر التحديد حجم هذ

فيما يتعلق بالبرنامج أو وإنجاز وتحرير المستندات الخاصة بالبرنامج وأي اتفاقية أخرى أو ترتيبات 

منح هذه الصالحيات نيابةً عن الشركة في هذا الصدد، وتفويض مجلس اإلدارة ل اإلصدارات بموجبها

ً لموظفي الشركة. ولقد تمت الموافقة على هذا البرنامج أيض  4بتاريخ  امةفي اجتماع الجمعية الع ا

خالل ولكن لم يتم استخدامه في عملية التمويل  2019مارس  20و 2018مارس  21و 2017أبريل 

 .ةالماضي األعوام



 

 

 

 

دوالر أمريكي الذي  5.000.000.000برنامج السندات األوروبية متوسطة اآلجال بقيمة  إشارة إلى .13

العامة بتاريخ  اجتماعات الجمعية("البرنامج") بموافقة مساهمي الشركة في  2011 عامفي  تأسيسهتم 

تمت ، 2019مارس  20و 2018مارس  21و 2017أبريل  4و 2016مارس  23و 2011فبراير  21

مليار دوالر أمريكي بآجال  2بقيمة ال تزيد عن بموجب البرنامج ى إصدار سندات دين الموافقة عل

سنة. وتلك السندات قد يتم إصدارها بعدة عمالت (على سبيل المثال ال  30استحقاق ال تزيد عن 

الحصر الدوالر األمريكي، والين الياباني، والدوالر األسترالي والفرنك السويسري، والبات 

عالمية. السواق األتُدرج في قد والدوالر التايواني) و والدوالر الكندي، ي، والرينمنبي الصيني،التايالند

خاصة شريطة الحصول  اكتتاباتأو على شكل  األسواق العالميةويتم إصدار هذه السندات من خالل 

ً دائم المعمول بها على كافة الموافقات الالزمة من الجهات الرقابية وااللتزام باألحكام والشروط  ا

بموجب قانون الشركات التجارية فيما يتعلق بأي إصدار مباشر من ِقبل الشركة نفسها، وكذلك تفويض 

وشروطها وأحكامها (في الحدود المسموح بها)، وإنجاز  االصداراتمجلس اإلدارة لتحديد حجم هذه 

يتعلق بالبرنامج أو فيما وتحرير المستندات الخاصة بالبرنامج وأي اتفاقية أخرى أو ترتيبات 

وتفويض مجلس اإلدارة لمنح هذه الصالحيات  نيابةً عن الشركة في هذا الصدد اإلصدارات بموجبها

 150بمبلغ  2019عامة واحدة في عام لموظفي الشركة. وبموجب هذا البرنامج، تم إصدار سندات 

ً خاصة طبق اكتتاباتثالثة  مليون فرنك سويسري، باالضافة الى التي تم الحصول عليها في  للموافقة ا

 .2019مارس  20

 

أي برامج أخرى ألدوات الدين بأي عمالت والتي  لتأسيس تفويض مجلس اإلدارةت الموافقة على تمّ  .14

(مع قيام الشVVVVVVركة دوالر أمريكي  مليار 1 اهأقصVVVVVV اجمالي تكون مناسVVVVVVبة ألوضVVVVVVاع السVVVVVVوق بحد

مباشVVVرة أو من خالل شVVVركة ذات غرض خاص قائمة أو جديدة تؤسVVVس لهذا الغرض)  باالصVVVدارات

على كافة الموافقات الالزمة من الجهات الرقابية وااللتزام باألحكام والشروط  اً شريطة الحصول دائم

المعمول بها بموجب قانون الشركات التجارية فيما يتعلق بأي إصدار مباشر من قِبل الشركة نفسها، 

وشVVVروطها وأحكامها  واالصVVVدارات بموجبها تفويض مجلس اإلدارة لتحديد حجم هذه البرامج وكذلك

(في الحدود المسVVVVVVموح بها)، وإنجاز وتحرير المسVVVVVVتندات الخاصVVVVVVة بالبرامج وأي اتفاقية أخرى أو 



 

 

وتفويض  نيابةً عن الشVVVVVركة في هذا الصVVVVVدد فيما يتعلق بالبرامج أو اإلصVVVVVدارات بموجبهاترتيبات 

  إلدارة لمنح هذه الصالحيات لموظفي الشركة.مجلس ا

  

الذي تم ") االسVVVترالي ("البرنامج الدين بالدوالر االسVVVتراليسVVVندات إصVVVدار برنامج باإلضVVVافة إلى  .15

بعد موافقة مسVVVاهمي الشVVVركة في الجمعيات مليار دوالر أمريكي،  1بقيمة  2018تأسVVVيسVVVه في عام 

بقيمة ال على إصVVVVVVدار سVVVVVVندات دين تمت الموافقة , 2019مارس  20و 2018مارس  21العامة في 

سVVنة.  30بآجال اسVVتحقاق ال تزيد عن بموجب البرنامج االسVVترالي مليار دوالر أمريكي  1تزيد عن 

وتلك السVVVVVVندات قد يتم إصVVVVVVدارها بعدة عمالت (على سVVVVVVبيل المثال ال الحصVVVVVVر الدوالر األمريكي، 

األسVVواق المية. ويتم إصVVدار هذه السVVندات من خالل عالسVVواق األتُدرج في قد و) والدوالر األسVVترالي

ً خاصVVVVة شVVVVريطة الحصVVVVول دائم اكتتاباتأو على شVVVVكل  العالمية  على كافة الموافقات الالزمة من  ا

الجهات الرقابية وااللتزام باألحكام والشVVVVVVروط المعمول بها بموجب قانون الشVVVVVVركات التجارية فيما 

نفسVVVVها، وكذلك تفويض مجلس اإلدارة لتحديد حجم هذه  يتعلق بأي إصVVVVدار مباشVVVVر من قِبل الشVVVVركة

وشVVروطها وأحكامها (في الحدود المسVVموح بها)، وإنجاز وتحرير المسVVتندات الخاصVVة  االصVVدارات

نيابةً عن  فيما يتعلق بالبرنامج أو اإلصVVVVVVVدارات بموجبهابالبرنامج وأي اتفاقية أخرى أو ترتيبات 

ولم يتم دارة لمنح هذه الصVVVVالحيات لموظفي الشVVVVركة. وتفويض مجلس اإل الشVVVVركة في هذا الصVVVVدد

 .إصدار أي سندات بموجب البرنامج االسترالي حتى اآلن

 

قيام البنك بشVVVVكل مباشVVVVر بإصVVVVدار سVVVVندات مدرجة أو غير مدرجة تكون مؤهلة  تّمت الموافقة على .16

مليار  3.6ي (كشVVVVVريحة أولى إضVVVVVافية من رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل بمبلغ مليار دوالر أمريك

لایر قطري) كحد أقصى ووفقاً للتعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي وطبقاً ألحكام قانون 

 :الشركات التجارية، وذلك على النحو اآلتي

 أ) سيتولى البنك إصدارها بشكل مباشر؛ أو 

رض ب) سVVيتم إصVVدارها إما من خالل شVVركة فرعية تابعة للبنك ومملوكة بالكامل له ("شVVركة غ

خاص قائمة") أو من خالل تأسيس شركة غرض خاص جديدة ("شركة غرض خاص")، على 

 أن يكون البنك هو الضامن في الخيارين األخيرين.



 

 

تفويض مجلس إدارة البنك بطرح تلك اإلصVVدارات المحلية أو العالمية ضVVمن طرح خاص أو ج) 

اإلضVVVVVVVافية من رأس المال المذكورة أعاله عام، والموافقة على القيمة النهائية للشVVVVVVVريحة األولى 

وعملتهما وأحكامهما التفصVVيلية، واسVVتصVVدار كافة الموافقات الالزمة من مصVVرف قطر المركزي 

 .والهيئات الحكومية األخرى

********** 

  

  

  عبدهللا بن علي بن جبر آل ثاني                 
 رئيس مجلس اإلدارة                       

 


