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

 قطر   بورصة  في ومدرج    يصرخالت رقم لمال،ل  قطر مركز تنظيم هيئة  قبل من مرخص( عامة) م.م.ذ  األول رطق  بنك

 التسجيل للمساهمين والوكالء خطوات

افتراضي باستخدام  لعادية  او   العادية  غير  العمومية  الجمعية  اجتماع من    كلا سيعقد  بنك قطر األول   بشكل 

 على النحو التالي:  وم" و "ز تطبيق 

 غير العادية مية  معية العمو ج ل اجتماع ا  2022  مارس   22 مساءا   30:4

اءا مس    4 :30 

  

 مساءا   5:00

 

 2202  مارس   23

 تأجيلها( )في حال    العادية   غير   العمومية   الجمعية   اجتماع 

 

 العادية    اجتماع الجمعية العمومية 

 ( في حال تأجيلها )   العادية   العمومية   الجمعية   اجتماع  2022  مارس   27 مساءا   5:00

لحضور   األول  قطر  بنك  بدعوة  السنوية  إلحاقاا  العمومية  الجمعية  الالعادية  اجتماعات  العادية  تم  وغير  تي 

 :يرجى ملحظة ما يلي ،02/2022/ 28الجريدة بتاريخ نشرها في 

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

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

 لتسليمها: 

 واز السفر( ج أو • 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  

الشركاتللمساه   بالنسبة  من  مساهم  مين  عن  كممثلين  بتعيينهم  الخاص  التفويض  خطاب  توقيع  يجب   :

) إرفاق  و  ،ةكورمذال   الشركة التجاري  حدالسجل  المنشأةقة  طابو  (،ثةينسخة  جب وي  بالشركة،خاصة  ال  قيد 

المفوض   قبل  من  التوكيل  نموذج  بختم    بالتوقيع،توقيع  التفويض  ختم  وجوب  تحميمع  يمكن  ل  الشركة، 

 . . هنا ن  نموذج التفويض م

يرغب الذين  المساهمين  على  االفتراضيجب  االجتماع  حضور  في  المذكورة  اسرإي  ون  والوثائق  المعلومات  ل 

 غير العادية. العمومية  الجمعيةوالعادية  ةموميلعالجمعية اعلى األقل من اجتماع   ساعة 24عله قبل أ

 

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

 قطر   بورصة  في ومدرج    يصرخالت رقم لمال،ل  قطر مركز تنظيم هيئة  قبل من مرخص( عامة) م.م.ذ  األول رطق  بنك

 العادية   العمومية   جمعية ال   في   والتصويت   المشاركة   إجراءات   بشأن   إيضاحات 

  حمد،   بن   سحيم  شارع  في   البنك   مبنى  زيارة   االفتراضي   االجتماع  حضور   في   الراغبين  المساهمين  من  يرجى

  أجل   من  الظهر،  بعد  3:00  الساعة  من  ابتداءا   2022  مارس  23  في  الموافق  األربعاء  يوم  الرابع،  الطابق

  في   للمشاركة  الرابط  واستلم  أصواتهم  وتسجيل  رةاإلدا  لمجلس  المرشحين  قائمة  على  والحصول  التسجيل

 .زوم تطبيق عبر االجتماعات

 :التالية  المستندات  إحضار ضور الح  في الراغبين المساهمين   جميع على يتعين

  السفر جواز  أو القطرية الهوية عن صورة -1

 المساهم  رقم -2

  اإللكتروني  البريد وعنوان المحمول  الهاتف رقم  -3

 .نطبق ا  إذا الشركات،  أو األفراد المساهمين  لممثلي  الداعمة  ثائقوالو التوكيل  من نسخة -4

طريق    تماع،جاالخلل   عن  أسئلتهم  بطرح  وكلئهم  أو  للمساهمين  عبر   علمةيسمح  إرسالها  أو  اليد  رفع 

CHATBOX 

انهم استخدام خيار  فسيكون بإمك  األعمال،حالة اعتراض أحد المساهمين أو الوكيل على أحد بنود جدول  في  

 فع اليد" للتعبير عن اعتراضهم. "ر علمة

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

 يرجى االتصال على: أعله،جراء  للحصول على مزيد من التفاصيل حول اإل

- 97444483496 + 

- +97455984789 

األسبوعخلل  ) السا  أيام  (   3حتى    اا باحص  9عة  من  موقعالرب  أو  مساءا إلى    "   اإللكتروني نا  جوع 

www.qfb.com.qa/ ة العامةسم الجمعيمستثمرين / ققات العل .   

---انتهى  ---

 


