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

 قطر   بورصة  في ومدرج    رخيصالت رقم للمال،  قطر مركز تنظيم ةهيئ  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 

مساءً   304. 2021  سبتمبر   21  مية غير العادية معية العمو ج ل ا   اجتماع    

بنك قطر األول لحضور   العمومية  إلحاقًا بدعوة  الجمعية  الجريدة  اجتماعات  التي تم نشرها في  العادية  غير 

 :يرجى مالحظة ما يلي ،31/08/2021بتاريخ 

أوتسي المساهمين  من  إرساوك  طلب  عنالئهم  إلى  التالية  المستندات  من  نسخة  اإللكترل  البريد  :  ي ونوان 

@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 

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

 ا ن ه تحميل نموذج التوكيل من  

الشركات من  للمساهمين  كبالنسبة  بتعيينهم  الخاص  التفويض  خطاب  توقيع  يجب  مساهم  :  عن  ممثلين 

) 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  ةركالشمع  يمكن   ،

   هنا نموذج التفويض من  

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

 ه. ضحة أعال، بأي من الطرق الموغير العادية العمومية الجمعيةعلى األقل من اجتماع  يومان عاله قبل أ

  من ساعتين قبل لهوكي/ساهمالم  هوية من والتحقق فقط  يللتسجا  لغرض (أولي) ZOOM رابطسيتم إرسال 

 . العادية غير العامة  الجمعية  اجتماع

بنجاحإ  بعد التسجيل  إرسال  تمام عملية  المساهم  آخر  ZOOM  رابط، سيتم    اجتماع   حضورمن  وكيله  /ليتمكن 

 .العادية غير العامة  الجمعية

mailto:registration@qfb.com.qa
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  ٩٧٤ ٤٤٤٨ ٣٥٦٠ فاكس  ٩٧٤  ٤٤٤٨ ٣٣٣٣ هاتف   قطر الدوحة،  بص

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

تلقب الوكيل    يمجرد   / المحددقبل    وفتحه  عليه  الضغطيجب    ،الحضور  رابط المساهم  اجتماع  بدل  الوقت  ء 

 . المذكور أعاله غير العادية العمومية 

طريق    ع،تمااالجخالل   عن  أسئلتهم  بطرح  وكالئهم  أو  للمساهمين  عبر   عالمةيسمح  إرسالها  أو  اليد  رفع 

CHATBOX 

  نهم استخدام خيار فسيكون بإمكا  األعمال،و الوكيل على أحد بنود جدول  اعتراض أحد المساهمين أ  لةحافي  

 عتراضهم. فع اليد" للتعبير عن ا "ر عالمة

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

 : التالية  ممن االرقا   أي لىيرجى االتصال ع أعاله،ء  راجللحصول على مزيد من التفاصيل حول اإل

-  97444483596 + 

- 97444483496 + 

الساأيام  خالل  ) من  حتى   9عة  األسبوع  إلى  الرب  أو   مساًء(   3  صباًحا    "   اإللكترونينا  موقعجوع 

www.qfb.com.qa/ ة العامةسم الجمعيمستثمرين / قعالقات ال .   

 

 

 

 

 

 


