
 
 

 

 

 التسجيل للمساهمين والوكالء خطوات

بشكل افتراضي باستخدام  ةالعمومية العادي الجمعية اجتماع لشا ذ.م.م )عامة(بنك سيعقد 

 على النحو التالي: وم"و"زتطبيق 

 العاديةمية معية العموجلاجتماع ا 0002 مارس 50 مساء   00:00

اء  مس   تأجيلها()في حال  ديةاالع العمومية ةالجمعي اجتماع 0002 مارس 51 05:00

 

تي تم الوالعادية الجمعية العمومية السنوية  اجتماعلحضور  لشا ذ.م.م )عامة(إلحاقاً بدعوة بنك 

 :يرجى مالحظة ما يلي ،21/20/0202الجريدة بتاريخ نشرها في 

البريد ن وال نسخة من المستندات التالية إلى عنالئهم إرساوك طلب من المساهمين أوتسي

الرئيسي  مقرهفي  للبنكأو زيارة المكتب الرئيسي  registration@leshabank.com: رونيتاإللك

 لتسليمها: الرابعالطابق  –التورنيدو برج  –الخليج الغربي بمنطقة الكائن 

 واز السفر(ج أو نسخة من وثيقة الهوية )الهوية القطرية 

 لإليداع المركزيشركة قطر في  مساهم المسجللا رقم  

 صول )في حالة تمثيل المساهم من قبل مساهم وكيل المعبأ حسب األنسخة من نموذج الت

 هنامن آخر( يمكن تحميل نموذج التوكيل 

 يجب توقيع خطاب التفويض الخاص بتعيينهم كممثلين ركاتمين من الشساهملل بالنسبة :

 قيد المنشأةقة طابو (،ثةينسخة حدالسجل التجاري )إرفاق و ،ةكورمذال عن مساهم الشركة

مع وجوب ختم  بالتوقيع،توقيع نموذج التوكيل من قبل المفوض جب وي بالشركة،خاصة ال

 هنان وذج التفويض ممنل الشركة، يمكن تحميالتفويض بختم 

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

 بالبريد اإللكتروني العادية ةموميلعاالجمعية  تماعاجمن  على األقل ساعة 02عاله قبل المذكورة أ

  دوياً.البنك لتسليمها ي قريارة مزالموضح أعاله أو 

 العادية العمومية جمعيةال في والتصويت المشاركة إجراءات بشأن إيضاحات

 يوم لتسجيال ابطبر ةالمطلوبندات مستلوا التوكيل نموذج قدمواتزويد المساهمين الذين سيتم 

وذلك  مساءً 22:22حتى الساعة  مساءً 22:22 الساعة من إعتباراً 0202 مارس 51 ربعاءاأل

  .سميشكل رب للتسجيل

المساهمون  يتم حصول إتمام عملية التسجيل بنجاحبعد مساًء و 22:22عة السا إعتباراً من

 .العادية العمومية الجمعية اجتماع ضورحالخاص ب الرابط على المؤهلون

mailto:registration@leshabank.com
https://www.leshabank.com/wp-content/uploads/2023/02/PROXY-FORM-Ara.pdf
https://www.leshabank.com/wp-content/uploads/2023/02/PROXY-FORM-Ara.pdf
https://www.leshabank.com/wp-content/uploads/2023/02/authorization-letter-for-companies-Arabic.docx
https://www.leshabank.com/wp-content/uploads/2023/02/authorization-letter-for-companies-Arabic.docx


 
 

 

 :لتاليةا المستندات إحضار ضورالحالتسجيل و في الراغبين المساهمين يعجم ىعل نيتعي

  السفر جواز أو القطرية يةالهو -5

 المساهم رقم -0

  اإللكتروني البريد وعنوان المحمول الهاتف رقم  -2

 رفع اليد أو عالمةيسمح للمساهمين أو وكالئهم بطرح أسئلتهم عن طريق س ،تماعجاالخالل 

 CHATBOX إرسالها عبر

انهم فسيكون بإمك األعمال،حالة اعتراض أحد المساهمين أو الوكيل على أحد بنود جدول ي ف

 فع اليد" للتعبير عن اعتراضهم."ر عالمةاستخدام خيار 

د جدول والتصويت بمثابة الموافقة على بن تم اعتباريفس الوكيل، اهم أوإذا لم يعترض المس

 األعمال.

 يرجى االتصال على: أعاله،جراء اإلحول اصيل فمزيد من الت للحصول على

- 47222242222+ 

- +97455984789 

 :اإللكترونينا جوع إلى موقعالرب أو مساءً( 1حتى  اًباحص 4عة من السا أيام األسبوعخالل )

 www.leshabank.com/مستثمرينقات الالع/ة العامةسم الجمعيق/ 

 ---نتهى ا ---

 

http://www.leshabank.com/

