
 

  
 التاريخ :  
 مساهم رقم :  

 

 

 

 
 تحية طيبة وبعد ،،، 

 

لتأمين مجموعة مجلس إدارة  يتشرف دوحة  حضور اجتماع ق(ع.)ش.م.ا م  عاديةــي بدعوت عامة ا جمعية ا عاديـةوغير  ا  ا
وي عقدهـ م ي  ـاما توا ساعة على ا نصففي تمام ا خامسة وا مـوافـق  األحديـوم  مساء من ا بفندق  18/03/2018ا

وجبــــة"قاعــة  السيجال صاب . "ا تمال  ور  يناالجتماعحضور وفي حال عدم ا مذ االجتماع سوف يعقد  ين او احدهمـــاا
ثاني سادسـة تمام في  ا ساعة ا صف ا موافق  األحديوم  من مساءوا ان. وعليه يرجى من  25/03/2018ا م فس ا في 

حض رام ا مساهمين ا سادة ا شوفا اٍف إلعداد ا حاضرين وعدد  اتور قبل موعد االجتماع بوقت  مساهمين ا بأسماء ا
م في حضور  وب ع ي يل مساهم آخر  م شخصيًا يرجى تو ل مساهم . هذا وفي حال تعذر حضور تي يحملها  األسهم ا

ور  يناالجتماع مذ ي ينا تو ا ـبموجب ا مرفق أد ة تو ـوال يج .ل ا حا اء مجلس اإلدارة . وفي ـيل أحد أعضوز في هذ ا
يل على  و ة أي )5جميع األحوال ال يجوز أن يزيد عدد األسهم بحوزة ا شر  ( سهم . 2,500,000% من أسهم ا

 

ك مختوم وموقع من قبل  تاب رسمي بذ ات ضرورة تقديم  شر مقدم من ا لتفويض ا سبة  ة مرفقوبا شر مفوض با شخص ا ًا ـــــا
شأةصورة عن قب م   .  يد ا
 
 
 

د آل ثاني مجموع عدد األسهم :    نواف ناصر بن خا
  رئيس مجلس اإلدارة 
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 التاريــخ :  
 مساهم رقم : 

 

ى  لتأ مجموعةإ دوحة   مينا
ة مساهمة قطرية  شر

يـل /تفويـــض  قسيمـة تو
 

ـــا  موقـــد ادنـــا أ ................................................................................... بصـــفتي مســـاهمًا  ا
لتـأمين )ش.م.ق( مجموعـةفي  دوحـة  ـت ..................................................... ا ............... قـد عي

ي وفوضته بأن  ياًل ع ي في اجتماعو  يصوت باسميو ابة ع عاديـة يباإل عامـة ا جمعيـة ا عاديـة ا ـوي عقدهــ وغيـر ا م ا ما
ساعة  في خامستمام ا نصف ةا مـوافـق  األحديـوم  مساء من وا تمـال وأي اجتم 18/03/2018ا اع الحق في حـال عـدم ا

الزم  حضور ا  .صـاب ا
 

م مجم قيع   : ع عدد األس كلت  ..........................................:  الم
 

 
 
 



 
 
 

  جدول أعمال اجتماع الجمعية العامـة العادية
 18/03/2018بتاريـخ                    

 

 
 
 

شاط  -1 مجموعةسماع تقرير مجلس اإلدارة عن  تهية في  ا م ية ا ما ة ا س ي عن ا ما زها ا  31/12/2017ومر
مجموعةوخطة عمل   . 2018عام  ا

تهية في  -2 م ية ا ما ات ا بيا شرعية عن ا رقابة ا مجموعةفرع  31/12/2017سماع تقرير هيئة ا  اإلسالمي  ا
مصادقة عليه  .   افل " وا لت دوحة   " ا

ية  -3 حسابات عن ميزا مجموعةسماع تقرير مراقبي ا يوحساب ا ما ة ا س ختامية عن ا تهية في ة اتها ا م ا
مصادقة عليـه .  31/12/2017  وا

ية  -4 اقشة ميزا مجموعةم خ ا تهية وحساب األرباح وا م ية ا ما ة ا س مصادقة  31/12/2017في سائر عن ا وا
 عليهـما.

موافقـة على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع أ  -5 مساهمينا سادة ا قدية على ا سبة رباح   ب

قيمة اإلسمي % 7.5 واحد أي بواقع  من ا لسهم ا ل سهم درهم )خمسة وسبعونر.ق  0.75ة   ). 
تهية  -6 م ية ا ما فترة ا ية عن ا مسؤو  إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من ا

افآتهـم .  31/12/2017في   وتحديد  م
ظر في تقرير      -7 مة  ا عتمــاد .  2017عام  المجموعةحو  وا 
ظر في سياسة   -8 افا  واعتمادهــا. المجموعةـــآت م
ترش  -9 ظر في الئحة سياسة ا تخاب أعضاء مجلس اإلدارة واعتمادهـا.ا  ح وا

شرعية برئاسة   -10 رقابة ا تور علي  األستاذ تعيين هيئة ا د قر داغــيا دين ا مدة ثالث آخرين  مع عضوين محي ا
وات فتوى على أعمال باإلشـرافلقيام  س رقابة وا ة  وا افل" شر لت دوحة  ة  " ا ية محدودة مملو ة ذات مسؤو شر

امل  ة با لتأمينمملو دوحة   .مجموعة ا
حسابات      -11  وتحديد اتعابـــــه . 2018عام  المجموعةتعيين مراقب خارجي 
قادمة      -12 وات ا ثالث س فترة ا عضوية مجلس اإلدارة  ية  تز فائزين با مصادقة على ا  (.2020-2018) ا
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مادة رقم ) -1 موافقة على تعديل ا ظام األساسي2ا نشاط ضافة با المجموعةفيما يخص أغراض  للمجموعة ( من ا
تأمين تعديل قرأ ت إعادة ا ي :بعد ا تا حو ا  على ا

 

تـأمين المجموعة أغراض تتمثل"        عادة ا تأمين وا  مصرح بها واستثمار  في ممارسة أعمال ا ة وا متداو واعها ا افة ا ب
ـات".  ممتل مال وا  راس ا

 

ظام األساسي  -2 مصادقة على تعديل ا مدر  لمجموعةا ية ا و قا ات ا يا ات وا شر مة ا ظام حو جة في بما يتوافق مع 
صادر بمو  رئيسية ا سوق ا ية رقم )جا ما ألسواق ا ة 5ب قرار مجلس إدارة هيئة قطر  س  )2016. 

 

3-  . ما تقدم أعال ظام األساسي وفقًا  تعديل ا ل ما يلزم  توقيع على  فردين با ائبـه م  تفويض رئيس مجلس اإلدارة أو 
 



 
 

Doha Insurance Ordinary and Extra Ordinary General Assembly 
 

 chMarMeeting on 18201 th8 
 

Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting 
 

 

1) Hearing the report of the Board of Directors on the Company’s activities, financial position 

during the financial year ended 31
st

 December 2017 and the business plan for 201 . 

 

2) Hearing and approving the report of the Sharia’a Supervisory Board on the financial 

statements for the financial year ended 31
st

 December 2017 of the Group’s Islamic branch 

Doha Takaful . 

 

3) Hearing and approving the report of the External Auditors on the Company’s balance 

sheet and on the accounts for the financial year ended 31
st

 December 2017. 

 

4) Discussing and approving the balance sheet and profit and loss account for the financial 

year ended 31
st

 December 2017. 

 

5) Approving the proposal of the Board of Directors to distribute to the shareholders a cash 

dividend of .5 % from the share par value i.e. QR. 0. 5 (Seventy-Five Dirham) for each 

share. 

 

6) Releasing the members of the Board of Directors from liability and approving their 

remunerations for the financial year ended 31
st

 December 2017. 

 

7) Discussing and approving the Group’s Governance Report for 2017. 

 

8) Reviewing and approving Remuneration policy. 
 

9) Discussing and approving the Group’s policy nomination and electing of the Board of 

Directors. 

 

10) Appointing the Sharia’a Supervisory headed by  Dr. Ali -Qaradaghi  along with two 

members for three years To supervise, control and enforce the work of  Doha Takaful  

Totally owned by Doha Insurance Group. 

 

11) Appointing an External Auditor for the Group for the financial year 2017 and fixing their 

fees. 

 

12) Approving the election via acclamation of the board Membership for three years 2018-

2020. 

 

Agenda of the Extra Ordinary General Assembly Meeting  

 
Approving the amendment of article No. (2) of the articles of association of the Group’s by 

adding the Reinsurance Activity to be read as follows: -  

 



1) The Group's objectives are to add in insurance and re-insurance business of all types traded 

and authorized, and to invest capital and property. 

 

2) Approving the amendment of the Group's Articles of Association in accordance with the 

corporate governance code for companies and the legal entities listed in the main market 

issued by the Board of Directors of Qatar Financial Markets Authority (resolution No 

5/2016). 

 

3) Authorize the Chairman or his deputy individually to sign all the necessary documents to 

amend the said article of association. 
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