إيضاحات حول إجراءات وآلية المشاركة والتصويت يف إجتماع
الجمعية العامة العادية وغي العادية ر
إلكيونيا
ر
إيضاحات حول إجراءات وآلية املشاركة والتصويت يف اإلجتماع (إلكرتونياً):
 تبدأ إجراءات التسجيل قبل ساعة من موعد اإلجتماع أي يف الساعة  05:30مساءً.
 على املساهمني  -أو من ينوب عنهم  -الراغبني يف حضور اإلجتماع التكرم بإرسال البيانات واملستندات املذكورة
أدناااإ إى الربيااد اإللكرتوناات التااالت (  ) goraishs@ahlihospital.comمبكااراً قب ال يااوم اإلجتماااع حتااى نكاانهم
التسجيل يف الوقت احملدد.

 بالنسبة لألفراد صورة من إثبات اهلوية (بطاقة إثبات الشخصية أو جاوا السارر سااري املرلاول) ،رقام اواوالللمساهم ،رقم املساهم الصادر عن شركة قطر لإليداع املركزي لألوراق املالية.
 بالنسبة للشركات واألشخاص اإلعتبارية كتاب موقع وخمتوم بترويض ممثال عنهاا ضضاور اإلجتمااع مرفابه املستندات الداعمة ،رقم املساهم الصادر عان شاركة قطار لإلياداع املركازي لاألوراق املالياة ،نساخة مان
البطاقة الشخصية أو جوا السرر للممثل املروًض باضضور ورقم جواله.
 ويف حالة التوكيل ،رقم املساهم اخلاص باملوكل وصورة مان ساند الوكالاة أو قسايمة التوكيال موقلاه ماناملوكل.
 سايتم إرساال رابا املشااركة يف اإلجتمااع إلكرتونياا للمسااهمني الاذين ابادوا رغبااتهم يف حضاور اإلجتمااع والاذين
تلقت الشركة بياناتهم واملستندات واملللومات املطلوبة أعاهإ .وياتلني علاى املسااهم التساجيل ضضاور اإلجتمااع عقا
اسااتهمه الااراب  .وبلااد اسااتكمال عمليااة التسااجيل ،ساايتم إرس اال راب ا آخاار للمس ااهم يوجااه ماان خهلااه إى غرفااة
اإلجتماع اإللكرتونت على تطبي  Zoomواملشاركة يف وقائع اإلجتماع وفقا لذلك.
 نكن للمساهمني اضاضرين الكرتونياً مناقشة جدول األعمال ،وتوجيه األساللة أثنااء االجتمااع إى جملا

اإلدارة

أو املدق اخلارجت عن طري إرسال أسللتهم أو تلليقاتهم يف نافذة احملادثة املتاحة على تطبي .Zoom
 فيما يتلل بالتصويت على بنود اإلجتماع ،يتلني على املساهم الذي لديه اعرتاض على أحد البنود إبداء اعرتاضه عند
التصويت على ذلك البند وذلك من خهل الضغ على ر رفع اليد "  "Raised Handاملتاح على تطبي  ،Zoomويلتارب
عدم الضغ

على هذا الزر أثناء التصويت على البند مبثابة مصادقة على البند حمل التصويت.

لإلسترسار ومزيد من املللومات نكن التواصل على األرقام التالية44898453 - 44898805 :

مهحظات:
 يلتاارب هااذا اإلعااهة مبثابااة دعااوة قانونيااة وميااع املساااهمني ضضااور اإلجتماااع دوة اضاجااة إى إرسااال دعااوات خاصااة
بالربيد أو بأي طريقة آخرى.
 نثل القصر واحملجور عليهم النائبوة عنهم قانوناً.
 يف حالة تلذر اضضور شخصياً ،نكن للمساهم توكيل من يناوب عناه ضضاوراإلجتماع بشار أة يكاوة الوكيال
مساهماً وأة يكوة التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة أو مبوج قسيمة التوكيل امللتمدة مان الشاركة والا نكان
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اضصول عليها مان املوقاع اإللكرتونات للشاركة ،وال جياو للمسااهم توكيال أحاد أعضااء جملا

اإلدارة يف حضاور

اجتماعات اوملية اللامة نيابة عنه.
ويف مجيع األحوال  ،ال جيو أة تزيد عدد األسهم ال حيو ها الوكيل بهذإ الصرة على ( )٪5من رأس مال الشاركة
أي  14,072,050سهم (اربلة عشر مليوة واثناة وسبلوة الف وسبلة آالف ومخسوة سهماً).
 النصاب القانونت إلنلقاد إجتماع اوملية اللاماة اللادياة هاو حضاور عادد مان املسااهمني نثلاوة ( )%50مان رأس ماال
الشااركة علااى األقاال ويف حااال عاادم إكتمااال النصاااب القااانونت يف اإلجتماااع األول فسااوف يلقااد اإلجتماااع الثااانت
باملساهمني اضاضرين أياً كاة عدد األسهم املمثلة فيه.
 النصاب القانونت إلنلقاد إجتماع اوملية اللامة غري اللادية هو حضور عدد من املساهمني نثلوة ( )%75من رأس مال
الشركة على األقل ويف حال عدم إكتماال النصااب القاانونت يف اإلجتمااع األول يكاوة اإلجتمااع الثاانت صاييياً إذا
حضرإ مساهموة نثلوة ( )%50من رأس ماال الشاركة ويف حاال عادم إكتماال النصااب يف اإلجتمااع الثاانت سايججل
اإلجتماع إى إجتماع ثالث حيدد موعدإ الحق ًا بلد التنسي مع إدارة شجوة الشركات بو ارة التجارة والصناعة.
 تصدر قرارات اوملية اللامة اللادية وغري اللادية باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة يف اإلجتماع.
 لكل مساهم ح املشاركة الرلالة يف اوملية اللامة واإلشرتاك يف مداوالتها وله ح املناقشة وتوجيه األسللة وتلقات
األجوبة بالقدر الذي ال يلرض مصلية الشركة للضرر.
 تكااوة األحقيااة يف إسااتهم األرباااح ال ا يوصااى بهااا جمل ا

اإلدارة وتقرهااا اومليااة اللامااة ملااالكت األسااهم الااواردة

أمسائهم يف سجل املساهمني الوارد من شاركة قطار لإلياداع املركازي لاألوراق املالياة عناد إغاهق تاداول ياوم إنلقااد
اوملية اللامة اللادية ال تصادق على تو يع األرباح.
 نكن للسادة املساهمني اإلطهع على التلديهت املقرتحة على النظام األساست للشاركة وتقريار اضوكماة السانوي
لللام  2021عن طري

يارة املوقع اإللكرتونت للشركة www.medicare.com.qa

