نموذج التفويض
االسم:
رقم المساهم:
جهة االتصال( :إذا كانت مختلفة عن المساهم المذكور اسمه):
عدد األسهم:
رقم الهاتف:
العنوان:
البريد اإللكتروني:
يرجى إرفاق (أ) أحدث بطاقة هوية أو جواز سفر ساٍ ر ،أو إذا كان المساهم شركة – قيد المنشأة  /السجل التجاري.

أوافق أنا  /نوافق نحن – بصفتي المساهم المذكور أعاله في بنك قطر األول ذ.م.م (عامة) (» الشركة «) على ما
يلي:

تعيين وكيل:
أنا/نحن أعين/أعين محمد ذياب السهلي أو الشخص المذكور أدناه ليكون وكيلي  /وكيلنا المفوض في حضور
اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المشار اليها في هذه الدعوة ،بالنيابة عني/عنا والتصويت فيها
والتحدث فيها وطرح األسئلة أثناء انعقاده ،وأقصد بذلك االجتماع المذكور في هذه الدعوة وأي تأجيل يطرأ
عليها.

االسم:
رقم جواز السفر/البطاقة الشخصية:
التوقيع:
الوظيفة (إذا كان المساهم شركة):
التاريخ:
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مالحظات:
 -1نموذج التفويض
يجب توقيع هذا النموذج وتسليمه إلى سكرتير الشركة قبل  48ساعة على األقل من موعد
اجتماع الجمعية العمومية:
أ -عن طريق البريد إلى سكرتير الشركة ،بنك قطر األول ذ.م.م (عامة) ص.ب  28028الدوحة – قطر.
ب _عبر الفاكس رقم  +974 4448 3410أو
ج _عبر التسليم باليد إلى>> رئيس إدارة عالقات المستثمرين <<الطابق رقم  ، 5مقر بنك قطر
األول ذ.م.م (عامة) الدوحة – قطر.
-2هوية المساهمين
أ -كتاب تفويض موقع أصولياً  ،بمعرفة المسؤول والمفوض بالتوقيع عن الشركة ،يفيد تعيين شخص
كممثل عن الشركة.
ب _نسخة من أحدث قيد منشأة ساري الصالحية )إن وجد(
ج _مستخرج من السجل التجاري ساري الصالحية.
فردا ال شركة ،وجب عندئذ تقديم البطاقة الشخصية أو جواز السفر الخاص به ،كما يجب
إذا كان المساهم ً
إرفاق نسخة من البطاقة الشخصية أو جواز سفر الوكيل إذا كان غير الشخص المذكور في هذا النموذج .إن
عدم تقديم اإلثبات الالزم لتأكيد التفويض وفقاً لما هو مبين في هذا النموذج من شأنه ابطال تعيين الوكيل
المقترح.
-3الوكيل
يحق لكل مساهم تعيين وكيل واحد لحضور االجتماع .ويمكن أن يكون الوكيل ،دون إلزام في ذلك ،أحد
مساهمي الشركة من غير أعضاء مجلس اإلدارة ،شريطة أال تزيد نسبة ملكية الوكيل عن  %5من رأس الشركة.
وتعتبر الشركة أن تعيين الوكيل على الوجه المذكور غير قابل لإلبطال لحين تمام انعقاد الجمعية العمومية،
إخطارا خطي ًا يفيد إلغاءها.
شريطة أن تظل الوكالة سارية ونافذة لحين استالم الشركة
ً
إن كانت لكم أية استفسارات ،يرجى عدم التردد في االتصال بسكرتير الشركة عبر عنوان
البريد :
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