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 جدول أعمال الجمعية العامة العادية : أوالً :
م والخطة المستقبلية 31/12/2018سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خالل السنة المنتهية في  (1

 0للشركة والمصادقة عليه 

  0م ، والمصادقة عليه 2018سماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للشركة لسنة  (2

 0م  ، والمصادقة عليهمـا 2018وحساب األرباح والخسائر لسنة  مناقشة ميزانية الشركة  (3

 ،لكال سااهم الالاير ( لاير ونصاا  1.5%( مان القيمااة اإلسامية للساهم بواقا    15التوزيا  المقتارح لبرباااح بنسابة  إعتمااد  (4

 0وتحديد موعد صرفها 

 0إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة واعتماد مكافآتهم   (5

 0م واعتماده 2018النظر في تقرير الحوكمة لعام  (6

 0واعتمادها  م2019لعام  شركةبالالنظر في سياسة المكافآت  (7

 0النظر في سياسة معامالت األطرا  ذوي العالقة واعتمادها   (8

  0 والمكافآتإعتماد صالحيات وإجراءت عمل لجنة الترشيحات  (9
 

 0م( وتحديد أتعابهم 2019تعيين مراقبين للحسابات للسنة المالية    (10

 

 

 ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية : 
  
( لاير قطاااري ، عااان طريااار إصااادار طااارح خاااا  جدياااد بعااادد 77.042.580المصاااادقة علاااة زياااادة رأسااامال الشاااركة بمبلااا    (1

،  (لاير عاالوة إصادار (57/26( لاير القيماة اإلسامية )  10( لاير للساهم الواحاد   57/36، بساعر   ( سهم عاادي7.704.258 

( المساجلة فاي مركاز قطار للماال ـاـ با كتتااب فياه بالكامال ، QIC Capitalوينفارد أصاحاب حصا  األقلياة فاي الشاركة التابعاة  

( من النظام األساسي 5تاب في األسهم الجديدة ، م  تعديل ن  المادة  عن حر األولوية في ا كت المساهمين من جمي  والتنازل إليهم

 0المعدَّل للشركة ليعكس تلك الزيادة ، وتفويض مجلس اإلدارة في استكمال باقي اإلجراءات 
بسواق المالية ( من النظام األساسي المعدَّل للشركة ــ ليتوافر م  قرار مجلس إدارة هيئة قطر ل5المصادقة علة تعديل ن  المادة   (2

م ـاـ با ن تكاون القيماة اإلسامية للساهم  رياا ً واحاداً( ـاـ 2018ديسامبر  16م المنعقاد بتااري  2018الصادر في اجتماعه الراب  لعام 

 0كشرط إلدراج أسهم الشركات في السوق الرئيسية والسوق الثانية  الشركات الناشئة( 

( مان شاروط عضاوية مجلاس 3األساساي المعادَّل للشاركة ـاـ فيماا يخا  الشارط  ( من النظام 37المصادقة علة تعديل ن  المادة   (3

 0سهم من أسهم الشركة  ( مليوني2.000.000اإلدارة ــ ب ن يكون عضو المجلس مساهماً ومالكاً لعدد  

تفويض سعادة رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه في التوقي  منفرداً علة كافة المحررات الالزماة لتعاديل النظاام  (4

 0ألساسي للشركة بما تقدم ا

 شـركـة قطـر للتأميـن 
 ق(0ع0م0)ش

 الدوحـة ـ قطــر
 قطريلاير 3.189.058.750 المدفوع ( رأس المال20م سجل تجاري رقم )1964لسنة  1تأسست بموجب المرسوم األميري رقم 

 

 
 العاديةغيرو ة العاديةامالجمعية الع ييتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع

 بمشيئة هللا تعالة  اسيعقد نذيلال
وفي حالة عدم توافر نصاب الحضور سيكون موعد ـ  المرقابفورسيزونز ـ قاعة  عصراً بفندق والنصف الرابعةم الساعة 26/2/2019الموافق  الثالثاءيوم 

  للنظر فيما يلي :، وذلك  والزمانفي نفس المكان  م27/2/2019الموافق  األربعاءي هو يوم لثاناالجتماع ا

 
 

 

  العاديةغير و ة العاديةامالجمعية الع يدعوة لحضور اجتماع

  

  يوم االجتماعهم مالكي األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية ، حسب إقفال التعامل في البورصة في أصحاب الحق في حضور االجتماع . 

  ذلك قبل الموعد المحدد بساعة لتسهيل إنهاء اإلجراءات .وما يثبت شخصياتهم وقسائم التوكيل ) أو كُتب التفويض لممثلي الشركات( يرجى من المساهمين الحضور إلى قاعة االجتماع ومعهم 

 فرة بمقر الشركة بالخليج الغربي وعلى الموقع اإللكتروني للشركة المتوالتفويض كُتب  /م التوكيل ائفي حالة تعذر حضور المساهم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين اآلخرين لحضور االجتماع وذلك بموجب قسwww.qatarinsurance.com 0 

  )0 السجل اتجاري /مع صورة من بطاقة قيد المنشأة موقع ومختوم من المساهم كتابيفيلزم تقديم تفويض إذا كان المساهم شخصية اعتبارية )شركة ـ هيئة ـ مؤسسة 

  ي للشركةإللكترونع االموق على صيغة التوكيل / التفويضووتقرير الحوكمة تم نشر هذه الدعوة والبيانات الملحقة بها www.qatarinsurance.com بورصة قطرالموقع اإللكتروني ل وعلى companynews@qe.qa 0 

  على الموقع اإللكتروني للشركة -ذوي العالقة  ، وسياسة معامالت األطراف وصالحيات وإجراءات عمل لجنة الترشيحات والمكافآت م ،2019لعام  لشركةباسياسة المكافآت تم نشرwww.qatarinsurance.com 0الغربي  ، كما أنها متوفرة بمقر الشركة بالخليج 

  0 بديالً عن خطابات الدعوة بالبريدتعتبر هذه الدعوة 

 0 البنك التجارياليوم الثاني من جميع فروع اعتباراً من صباح  ة للشركةيها من الجمعية العامعقب المصادقة علالنقدية توزيع األرباح  سيتم 

  0عمالً بنصوص قانون الشركات التجارية ونظام طرح وإدراج األوراق المالية وقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية  أدناههذه الدعوة والبيانات المالية والتقارير تم نشر 

  0ت الصلة ت ذاالجهاإعتماد البيانات المالية ومقترحات توزيع األرباح يخضع لموافقات مصرف قطر المركزي وباقي 

 مالحظــات
 خالد بن محمد بن علي آل ثاني

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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