
ن        كـة قطـر للتـأمي    Qatar Insurance Company                               شر
 ( Q. S .P. C)                            ق (                                             0 ع0م  0) ش   
 

 
 رقم المساهم : ............................... 

 ............................... عدد األسهم : 

 السيد المساهم : ............................. 

 تحيـة طيبـة وبعـد ،،،
 

 دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة 
 العاديةغي  العادية و 

ـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ــ
 

ــــا    ــــ ر ا  مـــ ــــ ت م لح ــ ــــت ا دارو دعــ ــــ  إلداــ ــ يسـ
ــــة  ــ ــ ــــة و الدمعيـ ــ ــ ــــة العاد ـ ــ ــ ع دا غي  العاإلــ ــي  ــ ــ ــ ــــ    ســ ــ ــ ــة الاـ ــ ــ ــ العاد ــ

ي الساعة الرابعة من عرص يـوم بمشيئة هللا تعـا  
ن
 األحـ  ف

و   )قاعـــــــــة  م25/2/2018الموافـــــــــ   ن بفنـــــــــ ق فورقـــــــــي 
   دو    (المرقاب

 0 ي   األعمال الم ف  لانظ  ف 
 

 ، 
 
ــيا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ر م    ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ر ح ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة تعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   حالـ

 وف 

ــــاهمي    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  المسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن م إلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ   عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ   نــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  إلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  ع ت  يـ ــ ــ ــ ــ ــ   ــ

ــــ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيمة  اآلخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  قســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاعي   بم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ر ا   مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لح ــ

 0ال   ي /ال فو ض الم ف ة 

 Shareholder Number: ……………….… 

Number of shares: ……………………. 

Mr. Shareholder:……………………… 

Greetings,,, 
 

Invitation to attend the Annual General 
Meeting & Extraordinary Meeting  

 
The Board of Directors is pleased to 

invite you to attend the Annual General 
Meeting Extraordinary Meeting, To be held at 
04:00 p.m. of Sunday, 25/2/2018 at the Four 
Seasons Hotel (AL-MIRQAB Hall), To 
consider the attached agenda. 

 

In the case could not be coming in 

person, please you appoint a representative of 

other shareholders to attend the two meetings 

under the power of attorney /proxy form 

authorization attached. 
 

Khalid Bin Mohammed Bin Ali Al-Thani                                        ل ثانيآخالد بن محمد بن علي     

 Chairman & Managing Director                                       مجلس اإلدارة والعضو المنتدبرئيس 

  يرجي التكرم بالحضور قبل الموعد                                                  Kindly be present one hour before  *                                      

 the meeting  to facilitate the proceedings                                     بساعة لتسهيل إنهاء اإلجراءات   المحدد

 ...................................... ...................................................... ....................................... 

ن           كـة قطـر للتـأمي    Qatar Insurance Company                         شر
 (Q. S .P. C)                                 ق (                                          0 ع 0م 0) ش   

 رقم المساهم : ............................ 

 ......................... عـدد األسهـم : 
 

 قـسيمـة تـوكيـل/تـفـويـض 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــا  .................................  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ . أدنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا/نح  الم قعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أنـ

  رك ـة ق ـ  لا ـنإلي   . . . 
 ق( 0عالمساهم/المسـاهم . ف 

ــيد / ................................. وهــــ   ــنا الســ قــــد و انا/ف اــ

ــــ ر  ــ ــ ــ ــ ــا ـ لاح ـ ــ ــ ــ ــ ـــــــــ ة/إل  إل  فينــ ــ ـ ـ   ال ك
ــــاهمي   ف  ــ ــ ــ ــــ  المســ ــ ــ ــ إلــ

ــة  ــ ــ ــــا   الدمعيــ ــ   ا  مــ
ــا ف  ــ ــ ــــة عنــ ــ ــــمنا وبالنيابــ ــ ــــو   باســ ــ وال  ــ

ــــة و  ــ ــ ــــة العاد ـ ــ ــ ع دا غي  العاإلـ ــي  ــ ــ ــ ــــ    ســ ــ ــ ــــــــ ة ، الاـ ـ ــــة لا ك ــ ــ العاد ــ

ي الساعة الرابعة من عرص يـوم بمشيئة هللا تعـا  
ن
 األحـ  ف

و   )قاعــــــــــة 25/2/2018الموافــــــــــ   ن م بفنــــــــــ ق فورقــــــــــي 

  أي إل عد آخ   ؤ   إليه ا   ماعي    (المرقاب
 0أو ف 

 

 Shareholder Number: …………………  

Number of shares: ………………….… 
 

Power of attorney /Proxy Form  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
I / We, the undersigned ……….................... 
Shareholder / Shareholders in Qatar 
Insurance Company (Q.S.P.C) may be hired 
/ commissioned Mr. / .............................., 
One of the shareholders in the company / of 
our staff, to attend and vote in our name 
and on our behalf, at the Annual General 
Meeting & Extraordinary Meeting of the 
Company, which will be held, God willing 
at 04:00 p.m. of Sunday, 25/2/2018 at the 
Four Seasons Hotel (AL-MIRQAB Hall) 
or on any later date postponed  the two 
meetings. 



ض ـل/المفـوِّ
ِّ
 توقيـع الموك

 


	...................................................................................................................................

