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 م72/1/7015 :التاريخ 
 72/7015/م ع: اإلشارة 

 Date : 27thJan. 2015 
Ref : MM/23/2015 

 المحترمين              بورصة قطر    / السادة 
 (33491344): فاكس رقم 

  الدوحـة ـ قطـر 
 تحيـة طيبـة وبعـد ،،،

 Qatar Exchange 
Fax No. : 44319233 
Doha – Qatar  
Dear Sirs, 

  ، العلااااا  جاااااار  جلااااا    ار  ال ااااار   رجااااا  
ال وافق  الثالث  اليو   جع  ظهرفي اجت  عـه الذي انعقـ  

اسااتعرأ ا ا  ال اار   عااال  عاا    قاا    ،72/1/7015
  والجي ناا ا ال  لياا  لااذلم العاا   وتقرياار  راقجااي 7014

ح الص في  ال حققـ  التي الحس ج ا ج انه  و ر ث  األرجـ 
 0  ليور لاير( 1001)جلغا 
 

 توزيا  ارجا ح نق يا  جنساج  جاوصى ال جل  وق  
 ااار القي ااا  ا سااا ي   ج ل  ئااا  ع سااا  وع ااارير %(75)

،  ل ااا  ساااه ريااا لير ونصااا  لاير (7.5)للساااه  جواقااا  
جواقا  %( 15)ج  ض ف   لى توزي  اسه   ج ني  جنساج  

 0ع رير سه  ( 70) ل  ثالث  اسه   ( 3)

 Please be advised that QIC Board of 

Directors’  in their meeting held today, the 

27
th
 of Jan. 2015, reviewed the company’s 

performance, the financial information for the 

year 2014, the auditor's report and the profits 

realized (QR1001 million). 
 
The board recommended profits distributing 

being Cash Dividends of (25% ) from the 

share par value, i.e. QR. (2.5) for each share . 

, in addition bonus shares of (15%) of the 

capital i.e.(3)share for each (20) Shares to  

 

لالعت اا    اار الج عياا    وساايت  رفاا  اااذص التوصااي
فورساايزونز ـ ق عاا  سااتعق  جدناا ق  التاايلل اار    الع  اا 

 الثالثاا   اار عصاار يااو  لراجعاا  فااي الساا ع  ا ال رقاا  
 0  جإذر هللا تع لى 12/7/7015ال وافق 

 This recommendation will be raised to the 

General Assembly meeting which will take 

place at Fourseasons Hotel on Tuseday  

the 17
th

 of Feb. 2015 at 4 pm by God wish. 

ونرفااااق نيااااه نسااااع   اااار  اااا   اااار ال يزانياااا  
ا ج اااانه  الع و يااا  لل ااار   وتقريااار  راقجاااي الحسااا ج 

 ،  وتقريرالحو  اااااااااااا  ، وتقرياااااااااااار  جلاااااااااااا  ا  ار 
 0 العامةأعمال الجمعية  يوجدول

 Please find attached copies of the Balance 

Sheet, Directors report, Auditor’s report, 

Corporate Governance Report, and the 

agenda of the shareholders meeting. 

 ,Best Regards  0والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 خالد بن محمد بن علي آل ثاني

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

 
Khalid Bin Mohammed Bin Ali Al-Thani 

Chairman & Managing Director 

 :نسخة إلى 
  

 هيئة قطر لألسواق المالية 
 (33391134ـ33391134)فاكس رقم  

 
 نسخة إلى شركة قطر لإليداع المركزي* 
 (33333344)فاكس رقم  

 Copy to: 
 

  Qatar Financial Market Authority 
Fax No. (44289925-44289947) 
 

 Copy to Qatar central security 
Fax No. (44222455) 

 


