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Invitation to participate the 
Annual General Assembly 

meeting 
  
The Board of Directors is pleased to invite 

you to participate in the Annual assembly meeting, 

To be held  remotely at 05:30 p.m. Tuesday , 

4/4/2021 at QIC Main Building – Dafna To 

consider the  

attached agenda.  

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

authorization attached 

Sheikh Saoud bin Khalid bin 
Hamad Al-Thani 
 Deputy Chairman    

 

دعوة للمشاركة في اجتماع  
 العامة العادية الجمعية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

مجلس اإلدارة دعوتكم للمشاركة في اجتماع   يسـر

بنظـام الجمعية العامة العادية الذي سيُعقد بمشيئة هللا تعالى 

والنصـ  مـن عصـر يـوم  الخامسةفي الساعة ا االتصال عن بُعد

مـن مقـر الشـركة الرئيسي  م4/4/2021   فقالموا االحد

 للنظر في جدول األعمال المرفق  بالدفنة  
  

وفــي حالــة تعــذر مشــاركتكم شخصــيا، ، يرجــى 
توكيل من ينوب عنكم مـن المسـاهمين اآلخـرين للمشـاركة في 

 االجتماع بموجب قسيمة التوكيل/التفويض المرفقة  

 الشيخ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني

 رئيس مجلس اإلدارة 

 
Shareholders will be received in QIC 

Main building – Dafna from 2:30pm to 

register and obtain the link to 

participate in the remote meeting   

يتم استقبال المساهمين في مقـر الشـركة الرئيســي   فسو

ر ظهبالدفنــة اعتبــارام مــن الســاعة الثانيــة والنص  بعـد ال

رابط  المشاركة في االجتماع  للتسـجيل والحصـول علـى   

 عن بعُد  

Power of attorney / Proxy Form   
 

I / We, the undersigned ……….................... 
Shareholder / Shareholders in Qatar Insurance  
Company (Q.S.P.C) may be hired/ 
commissioned Mr..............................., to 
participate  and vote in our name and on our 
behalf, at the  Annual assembly meeting of the 

Company, which will be held remotely at 5:30 

p.m. of Sunday , 4/4/2021 from QIC Main 
Building – Dafna   or on any later date 

postponed the meeting.  
 

    قـسيمـة تـوكيـل/ تـفـويـض               

أنـــا/نحن الموقعـــون أدنـــا  .............................. 

كيو إل إم لتأمينات الحياة المساهم/المساهمون في شـركة 

                                 (  ش.م.ع.ق( والتأمين الصحي

) قـــد وكلنا/فو ـــنا الســـيد / ............................. ـ 

صــوي  بإســمنا وبالنيابــة عنــا فــي للمشــاركة والت

اجتمــاع الجمعية العامة العاديـة للشـركة ، الـذي سـيُعقد 

في الساعة  بنظام االتصال عن بُعد بمشـيئة هللا تعالى

  المواف   االحدر يوم صوالنصـ  من ع الخامسة

أو في أي من مقـر الشركة الرئيسي بالدفنة   م4/4/2021

 موعد آخـر يلجـل  ليـ  االجتماع 

 

QLM Life & Medical Insurance 

Company                    

 (Q. P .S. C )                                                                         

Shareholder Number: ……………….…  

Number of shares: ……………………. 

 

 كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي

 (ش.م.ع.ق)

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

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

 

 


