
ال�شركة القطرية الأملانية 

للم�شتلزمات الطبية )�ش.م.ع.ق( 
تذكري ال�ضادة امل�ضاهمني حل�ضور

اإجتماع اجلمعية العمومية غري العادية )الإلكرتونية(

لل�ضركة القطرية الأملانية للم�ضتلزمات الطبية املنعقدة يف 2020/07/15

جدول اأعمال اجلمعية العامة غريالعادية :

يف اإ�ضتمرار عمل ال�ضركة على الرغم من بلوغ خ�ضائرها املرتاكمة اأكرث من ن�ضف راأ�ضمالها . الإدارة  جمل�س  تو�ضية  يف  النظر   .1
للم�ضتلزمات الطبية و ميكنكم الإطالع على التعديالت عرب املوقع  الإلكرتوين  الأملانية  القطرية  لل�ضركة  الأ�ضا�ضي  النظام  تعديل   .2

 www.qgmd.com لل�ضركة       

تعديالت النظام الأ�ضا�ضي و التوقيع على النظام الأ�ضا�ضي املعدل و اإ�ضتكمال باإجراء  عنه  ينوب  من  اأو  الإدارة  جمل�س  رئي�س  تفوي�س   .3
       الإجراءات و املوافقات القانونية مع اجلهات الر�ضمية والت�ضديق عليه.

تو�ضيحات حول األية امل�ضاركة و الت�ضويت يف الإجتماع :
 alphaqatar2020@gmail.com :وللم�ضاركة يف الجتماع ميكن للم�ضاهمني ار�ضال ر�ضالة بالربيد اللكرتوين اإىل العنوان اللكرتوين

وارفاق �ضورة من امل�ضتندات الثبوتية ورقم الهاتف اجلوال لالأفراد و�ضورة من التفوي�س وامل�ضتندات الداعمة ملمثلي الأفراد و اجلهات العتبارية.

و�ضيتم اإر�ضال رابط امل�ضاركة الفرتا�ضية يف الإجتماع الكرتونيًا للم�ضاهمني الذين مت ا�ضتالم تفا�ضيل الت�ضال اخلا�ضة بهم.

تبداأ اإجراءات الت�ضجيل يف متام ال�ضاعة الثالثة م�ضاء يف يوم الإجتماع 

www.qgmd.com: ميكن الطالع علي جدول الإجتماع و الدعوة و تعديالت النظام الأ�ضا�ضي على موقع ال�ضركة الإكرتوين

مالحظات هامة:

تعترب هذه الدعوة مبثابة اإعالن قانوين لكافة امل�ضاهمني دون 2015م،  ل�ضنة   11 رقم  التجارية  ال�ضركات  قانون  لأحكام  طبقًا   .1
      احلاجة لإر�ضال دعوات خا�ضة بالربيد.

من امل�ضاهمني يف امل�ضاركة يف الجتماع على اأن يكون التوكيل ثابتًا بالكتابة و�ضادرًا  غريهم  توكيل  الأفراد  امل�ضاهمني  لكافة  يجوز   .2
    خ�ضو�ضًا لغر�س ح�ضور الجتماع، ول يجوز توكيل اأحد اأع�ضاء جمل�س الإدارة ول يجوز اأن يزيد عدد الأ�ضهم التي يحوزها الوكيل

     بهذه ال�ضفة عن 5 % من اأ�ضهم راأ�ضمال ال�ضركة ،  و يف حالة كون امل�ضاهم �ضخ�ضية اعتبارية، فعلى ممثل امل�ضاهم الذي ي�ضارك يف الجتماع 

    اإر�ضال تفوي�س خطي من اجلهة العتبارية موقعًا وخمتومًا ح�ضب الأ�ضول حتى يتمكن املمثل من امل�ضاركة الجتماع.  

قانونًا. عنهم  النائبون  ر  الق�ضّ ميثل   .3
مناق�ضة بنود الجتماع وتوجيه الأ�ضئلة ملجل�س الإدارة اأو مراقب احل�ضابات عن طريق كتابة الأ�ضئلة احل�ضور  لل�ضادة  ميكن   .4

        اأو التعليقات يف خانة املحادثة )chat box( خالل الإجتماع. اأما فيما يخ�س الت�ضويت على بنود الجتماع، يجب على امل�ضاهم رفع اليد

      يف حال الإعرتا�س على البند الذي يتم الت�ضويت عليه ويتم اعتبار امل�ضاهم موافق على البند يف حال عدم رفع اليد.

مهتم باحل�ضور الرجاء اإتباع اخلطوات اأعاله و اإر�ضال ر�ضالة على الربيد الإلكرتوين املذكور اأعاله  ولكل  املدقق اخلارجي  و  لالإعالميني   .5
      و تو�ضيح �ضفة امل�ضاركة 

يت�ضرف جمل�س اإدارة ال�ضركة القطرية الأملانية للم�ضتلزمات الطبية بدعوتكم حل�ضور 

اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية لل�ضركة والذي �ضيعقد على النحو الأتي:

التوقيت4:30 م�ضاءًا يوم الأربعاء املوافق 15 يوليو 2020املوعد

�ضالح ماجد اخلليفي 
رئي�س جمل�س الإدارة

�ضتعقد الإجتماعات عن طريق و�ضائل التقنية احلديثة 

اإلكرتونيُا مع مزود اخلدمة �ضركة األفا اأومغا 


