
 

 

بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية    الشركة الوطنية للتأمينات العامة )ش.م.ع(يتشرف مجلس إدارة  

بناية أن جي آي هاوس ،  بمقر الشركة الرئيسي   12/10/2021  افقالمو  ثالثاءا من يوم الرابعة عصروذلك في تمام الساعة ال

 للنظر في جدول األعمال التالي:  دبي،- ديرة -مساالطابق الخ –

 

 تحتاج إلى قرار خاص: تعديل النظام االساسي للشركة. النظر في الموضوعات التي  .1
 

وفقا للتعديالت على قانون الشركات اإلتحادي رقم    النظام االساسي للشركة الوطنية للتأمينات العامة  بنودبعض  تعديل  :  قرار خاص

بتعديل   2020( لسنة  24بقانون إتحادي رقم )و المرسوم  ،  2020( لسنة  26بموجب المرسوم بقانون إتحادي رقم )  2015( لسنة  02)

و بموجب قرار رئيس مجلس إدارة  إنشاء هيئة التامين و تنظيم اعماله،  في شـأن    2007( لسنة  6بعض أحكام القانون اإلتحادي رقم )

 .حوكمة الشركات المساهمة العامة و تعديالتهدليل  إعتمادبشأن  2020ر.م( لسنة /03الهيئة رقم )

 

 إلستكمال فترة عضوية األعضاء المستقيلين.إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة  .2

 

 مالحظات: ال

أو العاملين بالشركة أو شركة يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس اإلدارة   .1

بمقتضى   العاملين  أو  المالية  األوراق  في  بالكتابة  وساطة  ثابت  في حضور توكيل خاص  الوكيل  ينص صراحة على حق 

جب أال يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على ويإجتماعات الجمعية العمومية و التصويت على قراراتها.  

على أن يتم مراعاة    قانونا.، ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها النائبون عنهم  المصدر  %( من رأس مال الشركة5أكثر من )

بشأن إعتماد دليل    2020/ر.م( لسنة  3( من قرار مجلس إدارة الهيئة ؤقم )40من المادة )  2و    1اإلشتراطات الواردة بالبندين  

 حوكمة الشركات المساهمة العامة. 

وم مقامه، ليمثله للشخص االعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يق .2

 .عمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصالحيات المقررة بموجب قرار التفويضالجمعية الفي 

 .هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية 11/10/2021 الموافق ثنين اإليكون مالك السهم المسجل في يوم  .3

سوق دبي    للشركة و اإللكتروني  شركة من خالل الموقع  تعديل النظام االساسي لل  مقترحات يمكن للمساهمين االطالع على   .4

  لي.الما

%( من  50ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما ال يقل عن ) .5

في    19/10/2021فإنه سيتم عقد االجتماع الثاني بتاريخ  النصاب في االجتماع األول    رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا

( خمسة عشر يوما من  15( خمسة أيام وال تجاوز )5يعقد بعد مضي مدة ال تقل عن )  ي ثانالجتماع  نفس المكان والزمان. )اال

 .(ين تاريخ االجتماع األول ويعتبر االجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضر

هو القرار الصادر بأغلبية األصوات المساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن ثالثة ارباع األسهم الممثلة في   القرار الخاص: .6

 إجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة. 

يمكن للمساهمين اإلطالع على دليل حقوق المستثمرين في االوراق المالية و المتوفر بالصفحة الرسمية على موقع الهيئة  .7

 protection.aspx-investor-inorityhttps://www.sca.gov.ae/ar/services/mالرسمي حسب الرابط التالي: 
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 ة (ـــامــة عــمــساهــركـــة مــة )شـعامـنات الـة للتأميـيـنـللشـركـة الوط
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