
  ٩٧٤ ٤٤٤٨ ٣٥٦٠ فاكس  ٩٧٤  ٤٤٤٨ ٣٣٣٣ هاتف   قطر الدوحة،  بص

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

 التسجيل للمساهمين والوكالء خطوات

سيعقد االجتماع    كورونا،الصادرة عن وزارة الصحة من أجل الحد من انتشار جائحة فيروس    للتوجيهاتامتثااًل  

 . وم" و "ز العام السنوي واالجتماع العام غير العادي لبنك قطر األول بشكل افتراضي باستخدام تطبيق 

مية غير العادية معية العمو ج ل اجتماع ا  05  أبر يل   2021 4.30  مساءً   

 اجتماع الجمعية العمومية  05  أبر يل   2021 5.00  مساءً 

لحضور   األول  قطر  بنك  بدعوة  السنوية  إلحاقًا  العمومية  الجمعية  تم  العادية  اجتماعات  التي  العادية  وغير 

 :يرجى مالحظة ما يلي ،03/2021/ 12نشرها في الجريدة بتاريخ 

أوتسي المساهمين  من  إرساوك  طلب  عنالئهم  إلى  التالية  المستندات  من  نسخة  اإللكتروني:  ل  البريد  وان 

@qfb.com.qaregistration    لبنك قطر األول الرئيسي  المكتب  زيارة  السد  الرئيسي بمنطقة    مقرهفي  أو 

 لتسليمها: 

 أو جواز السفر(  • نسخة من وثيقة الهوية )الهوية القطرية

 رطفي بورصة ق  المساهم المسجل• رقم 

الت  نموذج  نسخة من  األ•  المعبأ حسب  آخر( يمكن  وكيل  المساهم من قبل مساهم  تمثيل  صول )في حالة 

 هنا تحميل نموذج التوكيل من  

الشركات من  للمساهمين  مساهم  بالنسبة  عن  كممثلين  بتعيينهم  الخاص  التفويض  خطاب  توقيع  يجب   :

) إرفاق  و  ،ةالمذكور  الشركة التجاري  حدالسجل  المنشأةقة  طابو  (،ثةينسخة  ويجب   بالشركة،خاصة  ال  قيد 

نم منتوقيع  التوكيل  المفوض    وذج  بختم    بالتوقيع،قبل  التفويض  ختم  وجوب  تحميل  مع  يمكن  الشركة، 

   هنا نموذج التفويض من  

االفتراضي   االجتماع  حضور  في  يرغبون  الذين  المساهمين  على  المذكورة  رإيجب  والوثائق  المعلومات  سال 

 غير العادية. العمومية العادية / الجمعية ةموميلعالجمعية اعاله قبل يوم واحد على األقل من اجتماع  أ

جميع   من  التحقق  رابط    المستندات،بمجرد  مشاركة  البريد م   م" و "زو سيتم  عبر  الوكيل  أو  المساهم  ع 

الجمعية   اجتماع  من  ساعتين  )قبل  الجمعية   العمومية اإللكتروني   / عالوة    العمومية  العادية  العادية(.  غير 

 وم" و "ز لتنزيل برنامج    بط إضافيشاركة راستتم م ذلك،على 

mailto:registration@qfb.com.qa
https://www.qfb.com.qa/ar/aboutus/investor-relations/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9/
https://www.qfb.com.qa/ar/aboutus/investor-relations/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9/


  ٩٧٤ ٤٤٤٨ ٣٥٦٠ فاكس  ٩٧٤  ٤٤٤٨ ٣٣٣٣ هاتف   قطر الدوحة،  بص

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

بدء اجتماع الجمعية  ل  الوقت المحددقبل    وفتحه   عليه  الضغط يجب    لرابط، لالمساهم / الوكيل    يبمجرد تلق

البطاقة الشخصية /    لتحقق من هويتهم )من خالل إظهارلغير العادية  العموميةالعادية / الجمعية    العمومية

 االجتماع.جواز السفر( من أجل دخول 

طريق    تماع،االجخالل   عن  أسئلتهم  بطرح  وكالئهم  أو  للمساهمين  عبر   عالمةيسمح  إرسالها  أو  اليد  رفع 

CHATBOX 

فسيكون بإمكانهم استخدام خيار    األعمال،لة اعتراض أحد المساهمين أو الوكيل على أحد بنود جدول  حافي  

 فع اليد" للتعبير عن اعتراضهم. "ر عالمة

 د جدول األعمال.والتصويت بمثابة الموافقة على بن تم اعتبارفسي الوكيل، إذا لم يعترض المساهم أو 

أيام األسبوع خالل  )+9744483596يرجى االتصال على:    أعاله،راء  جللحصول على مزيد من التفاصيل حول اإل

السا حتى    9عة  من  موقعالرب  أو   مساًء(   3صباًحا  إلى  عالقات    /www.qfb.com.qa  "   اإللكتروني نا  جوع 

   .ة العامةسم الجمعيمستثمرين / قال

 


