
  Qatar Insurance Company               شركـة قطـر للتـأمين                       
 ( Q. S .P. C)ق (                                                                         0ع 0م  0) ش   
 

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

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

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

 تحيـة طيبـة وبعـد ،،،
 

 الجمعية العامة  دعوة لحضور اجتماع
 العاديةغير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ـــإل اردارع دعـــوتوم لحتـــور اجتمـــا يســــر م  جل
بمشــي ة ت تعــال   العاديــة الــيُ ســي ع دغيرالجمعيــة العامــة 

 الثالثيييا  مييين عصييير ييييوموالنصييي  فيييل الةييياعة الرا عييية 

 ةييييياني ريجيييييي  فنيييييدق  م22/10/2019  الموافيييييق 
 0 للنظر في جدول األعمال المرفق (منتجع القصار) 
 

ـــير حتـــوروم ش  ـــيا  ، يرجـــ   ـــة تع ـــي حال وف
اآل ــريو لحتــور  توويــل مــو ينــو  عــنوم مــو المســاهميو

 0بموج  قسيمة التوويل/التفويض المرف ة  االجتما 

 Shareholder Number: ……………….… 

Number of shares: ……………………. 

Mr. Shareholder:……………………… 

Greetings,,, 
 

Invitation to attend the Extraordinary 
Meeting  

 
The Board of Directors is pleased to 

invite you to attend the Extraordinary 
Meeting, To be held at 04:30 p.m.  
of Tuseday , 22/10/2019 at S.T Regis Doha 
Hotel (Al Gassar Resort), 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 meeting under the power 
of attorney/proxy form authorization attached. 

 

 خالد  ن محمد  ن علل آل ثانل                                      

 رئي  مجل  اإلدارة والعضو المنتدب     

 ةاعة  المحدد يرجل التكرم  الحضور ق ل الموعد 

                                                                       اإلجرا اي  لتةهيل إنها 

Khalid Bin Mohammed Bin Ali AlThani 
Chairman & Managing Director 

                                     

 Kindly be present one hour before the 

meeting  to facilitate the proceedings  

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

  Qatar Insurance Company          شركـة قطـر للتـأمين                         
 (Q. S .P. C)ق (                                                                           0ع  0م 0) ش   

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

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

 تـفـويـض  قـةيمـة تـوكيـل/
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ـــــا. .................................  ـــــوو أدن ـــــا/نحو الموقع أن

 ق( 0 المساهم/المسـاهموو فـي شــروة قطـر للتــ.ميو   .م.

قد وولنا/فوتنا السيد / ................................. وهو 

ـــو  ـــا ـ للحتـــور م ـــي الشـــروة/مو موظفين المســـاهميو ف

الجمعيـة العامـة  بإسمنا وبالنيابة عنا في اجتمـا  والت ويت

ــة للشــروة ، الــيُ ســي ع دغير فييل بمشــي ة ت تعــال   العادي

  الموافييق  الثالثييا يوم ميين عصيير والنصيي  الةيياعة الرا عيية

 ةيييييييييييييياني ريجييييييييييييييي  فنييييييييييييييدق   م22/10/2019

موعــــد ي ــــر ي جــــل  ليــــ  أُ أو فــــي  (منتجييييع القصييييار) 

 0 االجتما 

 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  Extraordinary Meeting of the 
Company, which will be held, God willing 
at 04:30 p.m. of Tuseday , 22/10/2019 
at S.T Regis Doha Hotel (Al Gassar 
Resort) or on any later date postponed the 
meeting. 

ض ـل/المفـوِّ  توقيـع الموكِّ

 


