
  ٩٧٤ ٤٤٤٨ ٣٥٦٠ فاكس  ٩٧٤  ٤٤٤٨ ٣٣٣٣ هاتف   قطر حة،الدو  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 

األول   باستخدام تطبيق    العادية  غير  العامة  الجمعية  اجتماعسيعقد  بنك قطر  افتراضي  على    وم" و "ز بشكل 

 النحو التالي: 

 غير العادية   العامة معية  ج ل اجتماع ا  2022  يوليو  31 مساء    04:30

مساء    04:30  تأجيلها( في حال  )   ة ادي عال   غير   العامة   الجمعية   اجتماع  2022  أغسطس  01 

 تأجيلها( )في حال    العادية   غير   العامة   الجمعية   اجتماع  2022  سبتمبر  04 مساء    04:30

لحضور  إلحاق األول  بنك قطر  بدعوة  ال  العامةالجمعية    اجتماعا   العادية  نشرها في  غير  تم  بتاريخ  تي  الجريدة 

 : يرجى مالحظة ما يلي ،04/07/2022

المساهم تسي من  إرالئهوك  وأ ين  طلب  عنسام  إلى  التالية  المستندات  من  نسخة  اإللكتروني:  ل  البريد  وان 

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

 لتسليمها: 

 فر( سواز الج أو  قطرية)الهوية ال• نسخة من  

 شركة قطر لإليداع المركزي في   المساهم المسجلم • رق

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

 ا هن تحميل نموذج التوكيل من  

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

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

المفوض   قبل  من  التوكيل  بختم    بالتوقيع،نموذج  التفويض  ختم  وجوب  تمكي  الشركة، مع  نموذج  حمين  ل 

   هنا ن  التفويض م

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

 غير العادية. العامة  الجمعيةتماع  قل من اجعلى األ عةسا 48عاله قبل أ

 العادية غير    العامة   جمعية ال   في   والتصويت   المشاركة   إجراءات   بشأن   إيضاحات 

  المذكورة  والوثائق  المعلومات إرسال  االفتراضي االجتماع  حضور في يرغبون  الذين المساهمين على يجب
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  ٩٧٤ ٤٤٤٨ ٣٥٦٠ فاكس  ٩٧٤  ٤٤٤٨ ٣٣٣٣ هاتف   قطر حة،الدو  بص

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

 

  الموضح  ن و العنواأعلى البريد االلكتروني   العادية، غير العامة جمعيةال اجتماع من  األقل على يومان  قبل أعاله

  .أعاله

  من ساعتين قبل وكيله/المساهم هوية من والتحقق فقط   التسجيل   لغرض   أولي  ”ZOOM“ رابط إرسال سيتم

  .العادية غير العامة  الجمعية  اجتماع

  اجتماع   حضور من وكيله/المساهم يتمكن ل خرآ" Zoom"  رابط إرسال سيتم بنجاح، التسجيل  عملية إتمام   بعد

  قبل وفتحه عليه الضغط   يجب الحضور،  رابط الوكيل / المساهم تلقي بمجرد. العادية غير العامة  الجمعية

  .هالأع  المذكور العادية غير العامة اجتماع   لبدء  المحدد الوقت

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

  السفر جواز  أو قطريةال 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،جاالخالل   عن  أسئلتهم  بطرح  وكالئهم  أو  للمساهمين  ال  عالمةيسمح  إرس  يد رفع  عبر اأو  لها 

CHATBOX  انهم  فسيكون بإمك  األعمال،عتراض أحد المساهمين أو الوكيل على أحد بنود جدول  إحالة  في  و

 فع اليد" للتعبير عن اعتراضهم. "ر عالمةاستخدام خيار 

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

 يرجى االتصال على: أعاله،جراء  حول اإل د من التفاصيليعلى مز ولللحص

- 97444483333 + 

- +97466492240 

(  3حتى  ا  باحص 9عة من السا  أيام األسبوعخالل )   "  اإللكترونينا  جوع إلى موقعالرب  أو  مساء 

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

---انتهى  ---


