Qatar Insurance Company
) (Q. S .P. C

شركـة قطـر للتـأمين
) ش  0م 0ع  0ق (

…Shareholder Number: ……………….
Number of shares: …………………….
………………………Mr. Shareholder:
Greetings,,,

رقم المساهم ............................... :
عدد اﻷسهم ............................... :
السيد المساهم ............................. :
تحيـة طيبـة وبعـد ،،،

دعوة لحضور اجتماع
الجمعية العامة العادية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Invitation to attend
the Annual assembly meeting

يس ـر مجل س اﻹدارة دع وتكم لحض ور اجتم اع
الجمعي ة العام ة العادي ة ال ذي س يُعقد بمش يئة ﷲ تع الى ف ي
الساعة الرابع ة والنص ف م ن عص ر ي وم الثﻼث اء المواف ق
2020/2/25م بفندق جراند حياة )قاع ة الس يلية( للنظ ر
في جدول اﻷعمال المرفق 0

The Board of Directors is pleased to
invite you to attend the Annual assembly
meeting, To be held at 04:30 p.m.
of Tuseday , 25/2/2020 at Grand Hayat
Doha Hotel (Al Selia), To consider the
attached agenda.

وف ي حال ة تع ذر حض وركم شخص يا ً  ،يرج ى
توكي ل م ن ين وب ع نكم م ن المس اهمين اﻵخ رين لحض ور
اﻻجتماع بموجب قسيمة التوكيل/التفويض المرفقة 0

In the case could not be coming in person,
please you appoint a representative of other
shareholders to attend the meeting under the power
of attorney/proxy form authorization attached.

Khalid Bin Mohammed Bin Ali AlThani
Chairman & Managing Director

خالد بن محمد بن علي آل ثاني
رئيس مجلس اﻹدارة والعضو المنتدب

Kindly be present one hour before the
meeting to facilitate the proceedings

يرجي التكرم بالحضور قبل الموعد المحدد
بساعة لتسهيل إنهاء اﻹجراءات 0
...................................................................................................................................

Qatar Insurance Company
)(Q. S .P. C
………………… Shareholder Number:
…Number of shares: ………………….

شركـة قطـر للتـأمين
) ش  0م 0ع  0ق (
رقم المساهم ............................ :
عـدد اﻷسهـم ......................... :
قـسيمـة تـوكيـل /تـفـويـض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Power of attorney / Proxy Form
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن ا/نحن الموقع ون أدن اه .................................
المساهم/المس اهمون ف ي ش ركة قط ر للت أمين )ش.م.ع0ق(
ق د وكلنا/فوض نا الس يد  ................................. /ـ
للحض ور والتص ويت بإس منا وبالنياب ة عن ا ف ي اجتم اع
الجمعي ة العام ة العادي ة للش ركة  ،ال ذي س يُعقد بمش يئة ﷲ
تعالى في الساعة الرابعة والنصف م ن عص ر ي وم الثﻼث اء
المواف ق 2020/2/25م بفن دق جران د حي اة )قاع ة
السيلية( أو في أي موعد آخر يؤجل إليه اﻻجتماع 0

I / We, the undersigned ………....................
Shareholder / Shareholders in Qatar Insurance
Company
)(Q.S.P.C
may
be
hired/
commissioned Mr..............................., to attend
and vote in our name and on our behalf, at the
Annual assembly meeting of the Company,
which will be held, God willing at 04:30 p.m. of
Tuseday , 25/2/2020 at Grand Hayat Doha
Hotel (Al Selia), or on any later date
postponed the meeting.

ـل/المفـوض
توقيـع المو ِ ّك
ِّ

