إعالن عن بدء توزيع األرباح النقدية لمساهمي المجموعة للرعاية
الطبية(ش.م.ع.ق) عن السنة المالية 2021
يسر شركة المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ع.ق) أن تعلن أن الجمعية العامة العادية للشركة قد صادقت في إجتماعها
المنعقد بتاريخ  21مارس 2022م على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين عن السنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر  2021بنسبة  % 25من القيمة اإلسمية للسهم بما يعادل  0.25لاير قطري لكل سهم.
و تستحق هذه األرباح لحاملي أسهم الشركة في نهاية جلسة التداول في بورصة قطر يوم االثنين الموافق  21مارس
2022م وفقا ً لسجل المساهمين الذي تم تزويد الشركة به من قبل شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية.
ويمكن للمساهمين الحصول على أرباحهم اعتبارا ً من يوم األربعاء الموافق  23مارس 2022م عبر  QNBوفق
اآللية الموضحة أدناه.
 سيقوم  QNBبتحويل األرباح مباشرة إلى حساب المساهمين الذين سجلوا بيانات حساباتهم البنكية لدى شركة
قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية أو .QNB
 يمكن لمساهمي الشركة الذين لم يسجلوا بيانات حساباتهم البنكية لدى شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق
المالية أو  QNBالحصول على أرباحهم وذلك بتعبئة وتوقيع (نموذج طلب قيد أرباح أسهم في الحساب)
وإرساله مع المستندات الالزمة عبر اإليميل  easydividend@qnb.com.qaأو تسليمه إلى أي من فروع
 ،QNBإذ سيقوم  QNBبتحويل األرباح إلى الحساب البنكي للمساهم حيث لن يتم تسليم األرباح نقدا ً نظرا ً
للظروف الحالية.
ويمكن الحصول على (نموذج طلب قيد أرباح أسهم في الحساب) من خالل الموقع اإللكتروني لـ :QNB
https://www.qnb.com/sites/qnb/qnbqatar/document/en/enDivededFormNew

مالحظة :يجب على المساهم إرفاق شهادة حساب من البنك (باستثناء  )QNBتتضمن رقم الحساب المصرفي
الدولي )االيبان) باإلضافة إلى المستندات الثبوتية الالزمة والموضحة أدناه ،حسب اإلنطباق:
الشخص المستلم لألرباح

الوثائق المطلوبة

إستالمه

 البطاقة الشخصية سارية المفعول للمساهم.

المساهم لدى
أرباحه الخاصة
المساهم لدى إستالمه
أرباحه الخاصة وأرباح
ابناءه القصر
إذا كان المساهم متوفي

الشركات









البطاقة الشخصية سارية المفعول للمساهم.
البطاقة الشخصية سارية المفعول أو شهادة الميالد للشخص القاصر"لكل
مساهم".
شهادة حصر الورثة من المحكمة.
الوكالة القانونية من الورثة ألحد الورثة.
البطاقة الشخصية سارية المفعول للوريث الموكل من قبل الورثة بموجب
الوكالة القانونية.
السجل التجاري ساري المفعول.
البطاقة الشخصية سارية المفعول للشخص المخول بالتوقيع.

لمزيد من المعلومات بخصوص توزيع األرباح وللحصول على "نموذج طلب قيد أرباح أسهم في الحساب"
يرجى اإلتصال بالخط الساخن هاتف ،44252444 :أو عبر البريد اإللكترونيeasydividend@qnb.com :

