
 

اير  22بتاري    خ الثالثاء  يننتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقد  2022فير

 الثالثاء يومالالعادية لمساهمي مرصف قطر اإلسالمي )المرصف(  وغير الجمعية العامة العادية  تم عقد اجتماعي 

اير 22 قالمواف ونيا م، 2022فير عمال أوقد تمت مناقشة جميع بنود جدول  ،Zoomمن خالل تطبيق  إلكير

،االجتماع ن ن وكان ملخص نتائج االجتماع ير  كما يىل :   ير

 : العادية العامة الجمعية نتائج

ي  إعتماد  .1
ن
 31تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط المرصف وعن المركز المالي خالل السنة المالية المنتهية ف

 .  2022وخطة العمل لعام  2021ديسمير 

ي  إعتماد  .2
ن
انية العمومية للمرصف و حساب األرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية ف ن   2021ديسمير  31المير

 والمصادقة عليهما. 

ن رباح نقدية أمجلس اإلدارة بتوزي    ع  توصيةالموافقة عىل  .3 سمية % من القيمة اإل 57.5بنسبة  للمساهمير

 . ريال قطرى( لكل سهم 0.575للسهم بواقع) 

 ابراء ذمة  .4
ن
وإعتماد  2021ديسمير  31أعضاء مجلس اإلدارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية ف

 المكافأة المقررة لهم. 

 .2021تقرير الحوكمة الخاص بالمرصف لعام  إعتماد  .5

ي حسابات للمرصف للعامإرنست ويونغ الموافقة عىل اختيار السادة/  .6  . 2022كمراقبر

 

 : العادية غير  العامة الجمعية نتائج

  للمرصف األساسي  النظام تعديلعىل  الموافقة .7
 
 أحكام بعض بتعديل 2021 لسنة( 8) رقم للقانون وفقا

كات قانون  .  2015 لسنة( 11) رقم بالقانون الصادر  التجارية الشر



 

Results of Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) Ordinary and Extraordinary Assembly 
General Meetings held on Tuesday 22 February 2022 

The Ordinary & Extraordinary Assembly General Meeting of QIB shareholders was held today, 
Tuesday 22 February 2022, virtually on Zoom. The discussion covered all the points on the 
meeting agenda and the results are summarized as follows:  

 

Ordinary AGM Results: 

1. The Assembly approved the Board of Director’s Report on the results of the Bank and 
financial statements for year ended 31 December 2021 and the plan for the year 2022. 

2. The Assembly approved the Bank’s balance sheet and profit and loss for the year ended 
31 December 2021. 

3. The Assembly approved the board of directors’ proposal to distribute 57.5% cash 
dividends of the nominal value per share, (i.e. QAR 0.575 per share). 

4. The AGM absolved the Board members from liability for the year ended 31 December 
2021 and approval of the remuneration prescribed to them. 

5. Discussed and approved the Bank Governance Report for the year 2021. 

6. The Assembly nominated Ernst & Young as external auditors of QIB financial statements 

for the year 2022. 

 

Extraordinary meeting Result: 

1. The Extraordinary meeting approved the modification of the Bank’s Articles of Association 

according to law number (8) for the year 2021, which amends some articles of the 

Commercial Companies law number (11) for 2015. 


