
 
 
 

ي اإلجتماعات : 
 
 توضيحات حول ألية المشاركة و التصويت ف

 
ي االجتماع

 
:    اتوللمشاركة ف ي

ون  ي إىل العنوان االلكبر
ون  يد االلكبر  يمكن للمساهمي   ارسال رسالة بالبر

 
 alphaqatar2020@gmail.com 

 
 المستندات الثبوتية ورقم الهاتف الجوال لألفراد وصورة من التفويض والمستندات الداعمة لممثلي األفراد و الجهات االعتبارية. وارفاق صورة من  

 
اضية وسيتم إرسال رابط المشاركة  ي االفبر

 
  اإلجتماعي   ف

ً
ونيا  . الذين تم استالم تفاصيل االتصال الخاصة بهم للمساهمي   الكبر

 
ي تمام الساعة ال 

 
 تبدأ إجراءات التسجيل ف

ً
ي تثامنة مساءا
 
 واري    خ اإلجتماعي    ف

 
نت   كة عل االنبر ي موقع الشر

 
 .comwww.qgmdمرفق مع هذه الدعوة جدوىلي االجتماعي   واللذين يمكن االطالع عليهما ف

   
 

 : مالحظات هامة
 

كات التجارية رقم   .1  ألحكام قانون الشر
ً
ي لكافة المساهمي   دون الحاجة  2015لسنة    11طبقا

م، تعتبر هذه الدعوة بمثابة إعالن قانون 
يد.   إلرسال دعوات خاصة بالبر

2.   
ً
بالكتابة وصادرا  

ً
ثابتا التوكيل  يكون  أن  االجتماع عل  ي 

المشاركة ف  ي 
المساهمي   ف  هم من  األفراد توكيل غب  المساهمي    لكافة  يجوز 

ي يحوزها الوكيل بهذه  
 لغرض حضور االجتماع، وال يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس اإلدارة وال يجوز أن يزيد عدد األسهم التر

ً
خصوصا

كة  هم رأسمال  % من أس5الصفة عن   ي االجتماع  الشر
ي حالة كون المساهم شخصية اعتبارية، فعل ممثل المساهم الذي يشارك ف 

،  و ف 
 حسب األصول حتر يتمكن الممثل من المشاركة االجتماع.   

ً
 ومختوما

ً
 إرسال تفويض خطي من الجهة االعتبارية موقعا

3.  .
ً
 يمثل القّصر النائبون عنهم قانونا

مناقشة بنود االجتماع وتوجيه األسئلة لمجلس اإلدارة أو مراقب الحسابات عن طريق كتابة األسئلة أو   يمكن للسادة الحضور  .4
ي خانة المحادثة

خالل اإلجتماع. أما فيما يخص التصويت عل بنود االجتماع، يجب عل المساهم رفع   (chat box) التعليقات ف 
اض عل البند الذي يتم  ي حال اإلعبر

ي حال عدم رفع اليداليد ف 
 .التصويت عليه ويتم اعتبار المساهم موافق عل البند ف 

ي اإلجتماع   .5
كة للتسجيل و الحصول عل قائمة المرشحي   لمجلس اإلدارة و من ثم يمكنكم الذهاب و المشاركة ف  الحضور لمقر الشر

 عبر إتباع الخطوات أعاله. 
ً
ونيا  إلكبر

 
كة :   موقع الشر

https://www.google.com/maps/place/Qatari+German+Medical+Devices/@25.2186681,51.497026,17z/data=
!4m5!3m4!1s0x3e45d03697b5c2ad:0x65cb22dcce4f8e23!8m2!3d25.2186681!4d51.4980882  
 
https://www.google.com/maps/@25.2186256,51.4960609,18.25z 

 
 

ي المذكور أعاله   .6
ون  يد اإللكبر ي ولكل مهتم بالحضور الرجاء إتباع الخطوات أعاله و إرسال رسالة عل البر لإلعالميي   و المدقق الخارجر

 و توضيح صفة المشاركة  
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