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

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

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

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

 وبعـد ،،،  تحيـة طيبـة
 

 اجتماعي الجمعية العامة  للمشاركة فيدعوة 
 العادية غيروالعادية 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــوت م  ــر اددارك دعـ ـــر م اـ ــار ةيسـ ــ   لامشـ فـ
العادية الاذين سيُعقدا غيرا تماع  ال معية العامة العادية و 

الســاعة  بـداا  مـن  بنظام االتصــاع عــن ب عــدبمشيئة هللا تعالى  
  م19/3/2023 الموافــ  األحديوم    الرابعة والنصف من عصر

لانظر ف   ــدول  األعمــا  مقر الشركة الرئيسي بالدفنة  من  
 0المرفقين  

 
 
 

، ير ــى تو يــ  مــن   مشــار ت موف  حالــة تعــذر  
 لامشـــار ة فـــ ينـــون عـــن م مـــن المســـاهمين ا  ـــرين 

 0اال تماعين بمو ن قسيمة التو ي /التفويض المرفقة 

 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 participate the AGM & EGM 
meeting of the Company, which will be held 
remotely at 04:30 p.m. of Sunday , 19/3/2023 

from QIC Mean Building – Dafna   To 
consider the attached agenda. 

 
In the case could not participate please 

you appoint a representative of other 

shareholders to participate the two meetings 
under the power of attorney/proxy form 
authorization attached. 

                                        خليفة عبدهللا تركي السبيعي 

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب      

سوف يتم استقباع المساهمين في مقر الشركة 
الرئيسي بالدفنة اعتبارا  من الساعة الثانية والنصف  
بعد الظهر للتسجيع والحصوع على رابط  المشاركة  

                                                                        0  االجتماع عن ب عدفي 
 

 
Khalifa Abdullah Turki Al Subaei 

Chairman & Managing Director 

Shareholders will be received in QIC 
Mean Building – Dafna    from 2:30 

P.M. to register and obtain the link to 
participate in the remote meeting   

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

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

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

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

 تـفـويـض   قـسيمـة تـوكيـع/
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــا. .................................  ــون أدنــــ ــا/نحن الموقعــــ أنــــ

ــ مين   .م.   ق( 0المساهم/المســـاهمون فـــ  شـــر ة قطـــر لاتـ

ــيد / ................................. ـ  ــنا الســـ ــد و انا/فولـــ قـــ

ال معيــة   والتصويت بإسمنا وبالنيابة عنا ف  ا تماعلامشار ة  

بمشــيئة هللا  اســيُعقد نذياــ لاشر ة ، ال وغير العادية العامة العادية

ــالى ــد تع ــن ب ع ــام االتصــاع ع ــداا  مــن بنظ ــة  ب ــاعة الرابع الس

مــن     م19/3/2023  الموافــ   األحــديــوم    والنصف من عصــر

أو ف  أي موعد آ ــر يل ــ   ليــ  مقر الشركة الرئيسي بالدفنة  

 0اال تما   

 Shareholder Number: …………………  

Number of shares: ………………….… 
 

Power of attorney / Proxy Form  
ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
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 AGM & EGM meeting of the 

Company, which will be held remotely at 

04:30 p.m. of Sunday , 19/3/2023 from QIC 

Mean Building – Dafna   or on any later 

date postponed the meeting. 

ِّضتوقيـع  ـع/المفـو   الموك ِّ


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



