
٩٧٤  ٤٤٤٨  ٣٥٦٠+ | فاكس  ٩٧٤ ٤٤٤٨ ٣٣٣٣| الدوحة، قطر | هاتف    28028ص. ب    

ومدرج في بورصة قطر  00091بنك قطر األول ذ.م.م )عامة( مرخص من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال، رقم الترخيص    

 التفويض  نموذج

 ..............................................................  :                 االسم

 ..............................................................  :       رقم المساهم

 ..............................................................   : ( جهة االتصال: )إذا كانت مختلفة عن المساهم المذكور اسمه

   .............................................................. :      األسهمعدد  

 ..............................................................  :        رقم الهاتف

 ..............................................................  :               العنوان

 ..... ......................................................... : البريد اإللكتروني

 المنشأة / السجل التجاري.  قيد –، أو إذا كان المساهم شركة ي يرجى إرفاق )أ( أحدث بطاقة هوية أو جواز سفر سٍار

 

 : يلي ما على أوافق  ، "( الشركة( )"عام)ذ.م.م.   األول قطر  بنك  في  أعاله المذكور  المساهم بصفتي نحن،/  أنا

 

 : وكيل   ن ي تعي 

العمومية    الجمعية  اجتماع  حضور  في  المفوض  وكيلنا/    وكيلي  ليكون   أدناه  المذكور  الشخص  عينن/ أعين  نحن/ أنا

العاديةالعادية/   بالنيابة   " منهما  أي   تأجيل  حال  في"   البديلة  والمواعيد  الدعوة   هذه   في  اليها  المشار   للشركة  غير 

  في ة    المذكور  اتاالجتماع  بذلك  وأقصد  انعقاده،  أثناء  األسئلة  وطرح  فيها  والتحدث  فيها  والتصويت  عنا/عني

 .معليه  يطرأ تأجيل وأي الدعوة   هذه

 ..............................................................  :                                                 االسم

 ..............................................................  :          الشخصية البطاقة/السفر  جواز رقم

 ..............................................................  :                                                 التوقيع 

 ..............................................................  :           (شركة  المساهم كان  إذا)  الوظيفة

  .............................................................. :                                                  التاريخ 

 

 :مالحظات

 التفويض   نموذج   - 1

  الجمعية اجتماع موعد  من األقل على ساعة 48 قبل الشركة سكرتير إلى وتسليمه النموذج   هذا توقيع يجب

 : ، وذلك بالطرق التاليةغير العاديةو العادية العمومية 

 – الدوحة 28028 ب .صعامة( )  م.م.ذ األول قطر بنك الشركة، سكرتير إلى  القطري، البريد طريق عن -أ

 .قطر

  :لاإليميعن طريق  - ب
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عامة(  ) م .م.ذ األول  قطر بنك مقر ،6 رقم الطابق " الخدمات المؤسسية  رئيس " ى  إل شخصيا تسليمها - ث

 مساًء.  05:00الساعة صباحًا حتى  09:00من األحد الى الخميس من الساعة   .قطر – الدوحة

 

 : المساهمين  هوية تحديد  -2

 : المرفقات التالية   مع   النموذج   تقديم   يجب  شركة،   المساهم   كان   حال   في 

 عن كممثل شخص تعيين يفيد الشركة، عن بالتوقيع والمفوض المسؤول بمعرفة أصوليًا، موقع تفويض كتاب -أ

 .الشركة

 )وجد  إن (الصالحية  ساري منشأة قيد  أحدث من نسخة _ب

 .الصالحية ساري التجاري السجل من حديث  مستخرج _ج

 إرفاق يجب كما  به، الخاص السفر جواز أو الشخصية البطاقة تقديم عندئذ وجب ،شركة ال  فرًدا  المساهم  كان  إذا 

 . النموذج هذا في المذكور الشخص غيركان   إذا لوكيلل سفر جواز أو الشخصية البطاقة من نسخة

 الوكيل تعيين بطالا شأنه من النموذج هذا في مبين هو لما وفقاً  التفويض لتأكيد زمالال اإلثبات تقديم عدم إن 

 .المقترح

 

 الوكيل - 3

  ولكن بنك قطر األول    في  آخر  مساهما  الوكيل  يكون  أن   يجب.  لالجتماع  واحد   وكيل  تعيين   مساهم  لكل  يحق -

  مال   رأس  أسهم  من٪  5  من  أكثر  بالوكالة  المساهم  هذا  يمتلك   أال  بشرط  اإلدارة،  مجلس  في  عضوا   ليس

العادية/غير العادية   موميةالع   الجمعية  اختتام  حتى  فيه  رجوع  ال  هذا   الوكيل  تعيين  أن   الشركة  تعتبر.  الشركة

 العامة،  الجمعية  اختتام  بعد  كتابيا التوكيل  إلغاء  في الحق   للمساهم. يطرأ على أي منهما تأجيل أي أو المعنية

 .الوكالة  بإلغاء  اكتابي اإشعار الشركة تتلقى أن إلى   المفعول ساري التوكيل  يظل أن شريطة

 أكثر ، آخرين مساهمين  أو/  و نفسه عن نيابة سواء ، يمثل أن مساهم لكل يجوز ال القانونية، الكيانات باستثناء -

 . والعادية العادية غير العامة  الجمعية اجتماعات  في  الحاضرة األصوات  إجمالي  من٪ 25 من

 

 أحكام عامة    - 4

 . وباطاًل  الغياً  النموذج تجعل( المساهمين ومعلومات تفاصيل إضافة باستثناء)  النموذج على تعديالت أي -

في حال تأجيلهم    العادية  وغير  العادية  العامة  للجمعية  البديلة  للتواريخ  المفعول  ساري  التوكيل   نموذج  يكون -

 لعدم إكتمال النصاب.  

 

 عنوان  عبر  بقسم عالقات المستثمرين  االتصال  في  التردد  عدم  يرجى  استفسارات،  ية أ  لكم  كانت  ن إ 

investor@qfb.com.qa  أو  االلكتروني:    البريد 
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