إعالن عن بدء توزيع األرباح النقدية لمساهمي
المجموعة للرعاية الطبية(ش.م.ع.ق) للعام 2018
يسر شركة المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ع.ق) أن تعلن أن الجمعية العامة العادية للشركة قد صادقت في إج ماع ا المنعقد ب اريخ 2019/03/31م ،عل توصية مجلس اإلدارة ب وزيع أرباح نقدية عل السادة المساهمين عن السنة المالية المن ية في 31
ديسمبر  2018بنسبة  %30من القيمة اإلسمية للس بما يعادى ( )3ثالثة رياالت قطرية ليل س  .لتس وق هذه األرباح لواملي أس الشركة في ن اية جلسة تدالى يوم األدد الموافق 2019/03/31م لفقا ً لسجل المساهمين الذي ت تزليد الشركة به من
قبل شركة قطر لإليداع المركزي لأللراق المالية .ليمين للمساهمين الوصوى عل أرباد لدى جميع فروع  QNBلفق اآلتي-:
 سيقوم  QNBب وويل األرباح إل دساب المساهمين الذين سجلوا بيانات دسابات البنيية لدى شركة قطر لإليداع المركزي لأللراق المالية أل لدى  QNBاع بارا من يوم الثالثاء الموافق  2أبريل 2019م.
 يمين لمساهمي الشركة الذين ل يسجلوا بيانات دسابات البنيية لدى شركة قطر لإليداع المركزي لأللراق المالية الوصوى عل أرباد من أي فرع من فرلع  QNBنقدا ً أل عن طريق أمر توويل إل دساب البنيي.
 عند تقدي طلب إس الم األرباح لدى أي من فرلع  QNBيجب عل المساه إبراز المس ندات الثبوتية الالزمة لالموضوة أدناه ،دسب اإلنطباق:
الوثائق المطلوب إحضارها الستالم األرباح:
الشخص المستلم لألرباح
المساه لدى إس المه أرباده الخاصة
المساه لدى إس المه أرباده الخاصة لأرباح األشخات
القصر المسؤلى عن
مندلب عن المساه لدى إس المه أرباح المساه فقا

األم لدى إس الم ا أرباح األشخات القصر

مندلب عن المساه لدى إس المه أرباح المساه لأرباح
األشخات القصر المسؤللين من المساه

إذا كان المساه م وفي

الشركات

الوثائق المطلوبة























البطاقة الشخصية األصلية سارية المفعوى للمساه .
البطاقة الشخصية األصلية سارية المفعوى للمساه .
البطاقة الشخصية األصلية سارية المفعوى أل أصل ش ادة الميالد للشخص القاصر.
أصل دي الوصاية أل لكالة قانونية خاصة لسارية المفعوى.
البطاقة السخصية األصلية سارية المفعوى للمساه .
البطاقة الشخصية األصلية سارية المفعوى للمندلب.
أصل ك اب ال فويض.
البطاقة الشخصية األصلية سارية المفعوى لألم.
البطاقة الشخصية األصلية سارية المفعوى أل ش ادة الميالد للشخص القاصر.
أصل دي الوصاية أل لكالة قانونية خاصة لسارية المفعوى.
البطاقة الشخصية األصلية سارية المفعوى للمساه لأصل ك اب ال فوبض من المساه .
البطاقة الشخصية األصلية سارية المفعوى أل ش ادة الميالد للشخص القاصر.
البطاقة الشخصية األصلية سارية المفعوى للمندلب.
أصل الوكالة القانونية تشمل أسماء األشخات القاصرين لأرقام بطاقات المساهمين الخاصة ب لأرقام بطاقات الشخصية.
أصل ش ادة دصر الورثة من المويمة.
أصل الوكالة القانونية من الورثة ألدد الورثة.
البطاقات الشخصية األصلية سارية المفعوى للورثة.
البطاقة الشخصية األصلية سارية المفعوى للوريث الموكل من الورثة بموجب الوكالة القانونية.
أصل ك اب تفويض.
صورة من السجل ال جاري ساري المفعوى.
البطاقة الشخصية األصلية سارية المفعوى للشخص المخوى بال وقيع.
البطاقة الشخصية األصلية سارية المفعوى للشخص المفوض.
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