دعوة حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية العادية والغري عادية

يت�شرف جمل�س �إدارة �شركة الدار لأعمال ال�صرافة بدعوتكم حل�ضور �إجتماع اجلمعية العمومية العادية والغري عادية لل�شركة والذي �سيعقد مب�شيئة اهلل يوم
الثالثاء املوافق  26ابريل  2022م يف متام ال�ساعة التا�سعة م�ساء ًا بـ فندق �شرق فيليدج وذلك ملناق�شة جدول الأعمال املبني �أدناه علم ًا ب�أنه يف حالة عدم اكتمال
الن�صاب القانوين ف�سوف يعقد االجتماع التايل يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف من م�ساء يوم الثالثاء املوافق  10مايو 2022م.

جدول �أعمال اجلمعية العمومية العادية:

جدول �أعمال اجلمعية العمومية الغري العادية:

� -1سماع تقرير جمل�س االدارة عن ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل لل�سنة املالية املنتهية يف.2021/12/31
� -2سماع تقرير هيئة الرقابة ال�شرعـية عن ن�شاطات ال�شركة لل�سنـة املالية املنتهية يف .2021/12/31
� -3سماع تقرير مراقب احل�سابات عن ميزانية ال�شركة لل�سنة املالية املنتهية يف  2021/12/31م.
 -4امل�صادقة على امليزانية العمومية وح�ساب االرباح واخل�سائر لل�سنة املالية املنتهية يف 2021/12/31م وامل�صادقة على
تو�صية جمل�س الإدارة بتوزيع  %10من ر�أ�س املال �أرباح نقدية و� %25أ�سهم جمانية للم�ساهمني.
 -5ابراء ذمة ال�سادة  /اع�ضاء جمل�س االدارة احلايل وحتديد مكاف�أتهم.
 -6النظر يف ابراء ذمة ال�سادة  /اع�ضاء جمل�س االدارة اال�سبق.
 -7تعيني مراقب ح�سابات لل�شركة لل�سنة املالية 2022م وحتديد اتعابه.
 -8ما ي�ستجد من �أعمال.

 -1املوافقة على تعديل النظام الأ�سا�سي لل�شركة ليتوافق مع قانون ال�شركات التجارية رقم  11ل�سنة  2015وتعديالته بقانون رقم
 8ل�سنة  2021والتي مت ن�شرها على املوقع االلكرتوين الر�سمي لل�شركة (.)WWW.ALDAREXCHANGE.COM
 -2املوافقة على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مبقدار الأ�سهم املجانية املمنوحة مبوجب قرار اجلمعية العمومية بن�سبة  %25من �أ�سهم
ر�أ�س مال ال�شركة والتي تبلغ � 2.500.000سهم لي�صبح ر�أ�س مال ال�شركة � 12,500,000سهم بقيمة 125.000.000ريال قطري،
والقيمة الإ�سمية لل�سهم ( )10ع�شرة رياالت قطرية ،وكذلك تعديل النظام الأ�سا�سي لل�شركة بحيث يعك�س زيادة ر�أ�س املال.
 -3املوافقة املبدئية على التحول من �شركة م�ساهمة خا�صة �إىل �شركة م�ساهمه عامة.
 -4املوافقة على تفوي�ض رئي�س جمل�س الإدارة �أو نائب رئي�س جمل�س الإدارة يف �إمتام الإجراءات الالزمة لتعديل النظام الأ�سا�سي
وفق ًا ملا هو وارد �أعاله ،مبا يف ذلك احل�ضور والتوقيع عليها لدى �إدارة التوثيق بوزارة العدل ولدى وزارة التجارة وال�صناعة �أو
اجلهات الر�سمية الأخرى.

مــــالحظـــــات:

يرجي التكرم باحل�ضور �إىل قاعة الإجتماع قبل املوعد ب�ساعة مع �أبراز الدعوة لت�سهيل �إجراءات الت�سجيل ويف حالة تعذر ح�ضوركم �شخ�صي ًا ،يرجي توكيل م�ساهم �أخر (من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة) لينوب عنكم يف ح�ضور الإجتماع املذكور مبوجب التوكيل املعتمد.
ميكن الإطالع علي البيانات املالية و تقرير جمل�س الإدارة و تقرير مراقبي احل�سابات والتعديالت على النظام الأ�سا�سي لل�شركة عرب زيارة موقعنا االلكرتوين لل�شركة WWW.ALDAREXCHANGE.COM :
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير ،،،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،،

كلمة رئي�س جمل�س االدارة

ي�سرين �أن �أقدم لكم التقرير املايل ال�سنوي للح�سابات اخلتامية املدققة لعام  2021وذلك عن الأداء املايل والت�شغيلي لل�شركة والذي مت حتقيقه من خالل م�شاركة اجلميع من رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملني مب�ؤ�س�ستنا.
ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام:
كان عام  2021هو عام التعايف من �أثار جائحة كورونا مع تخفيف الإجراءات احلكومية والتي انعك�س بالإيجاب على الأعمال امل�صرفية على امل�ستوي املحلي اخذين باالعتبار �أنه ال تزال هناك خماطر قد تعود بال�سلب على امل�شهد العام على املدي الق�صري واملتو�سط ،ومن
هنا فقد حققت �شركة الدار لأعمال ال�صرافة �صايف �أرباح بلغت  45،093،392ريال قطري لعام  2021م مقارنة بـ  29،314،699ريال �أرباح لعام  2020بن�سبة زيادة قدرها .%54
وفى ظل وجود �أثار ق�صرية ومتو�سطة املدى جلائحة كوفيد  19والتي ال تزال وا�ضحة على املجال امل�صريف واالقت�صادي ،يتم تطوير �أعمال ال�شركة با�ستمرار لتتما�شي مع الأو�ضاع الراهنة ك ًال على حدا لإيجاد ال�سبل املثلى لتذليل العقبات التي قد تواجهها ال�شركة،
حيث �أ�صبح لل�شركة �أليه ا�ستباقية البتكار وتخطيط احللول االيجابية لأي و�ضع او عائق قد تواجهه ال�شركة يف الفرتة القادمة ،كما �سيعتمد جناح �أعمالنا اي�ض ًا علينا ك�أع�ضاء جمل�س �إدارة للأ�شراف الدائم على تطبيق وتنفيذ هذه الأعمال ب�شكل فعال دائما.
وبعد مرور عدة �سنوات على بدء �شركة الدار لأعمال ال�صرافة م�سريتها يف التحول الرقمي والو�صول للعمالء يف �أي مكان يتواجدون به عن طريق تطبيق ال�شركة او موقعها االلكرتوين حيث تعمل ال�شركة على ا�ستثمار هذا التحول الرقمي لتحقيق عائدات ونتائج قوية،
كما �أولت ال�شركة اهتمام ًا كبري ًا لعمل الدورات التدريبة والإجتماعات الدورية ملوظفي ال�شركة بالو�سائل املبتكرة وو�سائل االت�صال عن بعد اميان ًا منا ب�أن اال�ستثمار يف الفرد هي الطريقة املثلى الجناح امل�ؤ�س�سة وتعزيز ثقافة التعاون وامل�س�ؤولية وال�شفافية ،كما �أخذت
ال�شركة على عاتقها تطوير �أدارة و�أق�سام ال�شركة مبا يتما�شى مع الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية احلالية.
وفيما يتعلق ب�أعمال ال�شركة ،فقد وقعت ال�شركة مع مطار حمد الدويل لفتح  4فروع يف املطار ،على �أن يكون هناك فرعني يف �صالة املغادرين وفرعني يف �صالة القادمني ،وكذلك فرع مبنطقة بركة العوامر وفرع بواحة ازدان ،كما �أجرت ال�شركة عدة اتفاقيات مع عدد
من البنوك وال�شركات حول العامل خالل عام  2021لتو�سعة نطاق �أعمال ال�شركة ،كما طورت ال�شركة مبني �شارع حمد ومت الأنتهاء من بناء الهيكل اخلر�ساين وجاري حالي ًا ا�ستكمل �أعمال املبني ،حيث نتوقع �إنتهاء الأعمال اجلارية و الإنتقال �إليه مع نهاية العام
احلايل ليكون املقر الرئي�سي لل�شركة ،وكذلك مت �إ�ستالم مبني ال�شركة مبنطقة بركة العوامر ،وهو عبارة عن خمزن و �سكن ،وجاري حالي ًا االختيار بني عرو�ض ال�شركات لعمل التجهيزات الداخلية اخلا�صة باملخزن ليكون على �أعلي م�ستوى من اجلاهزية و الأمان
ح�سب املعاير واملتطلبات.
وبناء ًا عليه فقد �أو�صى جمل�س الإدارة للجمعية العمومية بتوزيع  % 10من ر�أ�س املال �أرباح نقدية و� %25أ�سهم جمانية للم�ساهمني.
ويف اخلتام ال ي�سعنا اال �أن نتقدم �إىل املقام ال�سامي حل�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري البالد املفدى و�إىل �سمو ال�شيخ عبداهلل بن حمد �آل ثاين نائب االمري ،بجزيل ال�شكر وفائق االمتنان على ما يقدمونه من حر�ص ودعم و�أهتمام لرفع مكان
دولتنا احلبيبة التي تواجه التحديات و�إىل �سعادة حمافظ م�صرف قطر املركزي وجميع العاملني مب�صرف قطر املركزي و�إىل ال�سادة �أع�ضاء جمل�س الإدارة على ما بذلوه من جهد و عطاء طوال الفرتة املا�ضية و �إيل جميع العاملني بال�شركة على ما يقدمونه من جهود
يف �سبيل تطوير اداء ال�شركة واالرتقاء بها.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

خليفة بن جا�سم بن حممد �آل ثاين
رئي�س جمل�س الإدارة

