
دعــــــوة لحــضــور اجــتـــمـاع الـجـمـعــيـة الـعــمــومــية الســنـويــة
للشـركـة الوطـنـيـة للتأميـنات الـعامـة (شركـــة مــساهــمــة عــامـــة )

يت�ف مجلس إدارة ال�كة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع) بدعوة السادة ا	ساهم� لحضور اجت�ع الجمعية العمومية السنوية 

وذلك � �ام الساعة الرابعة ع�ا من يوم الث�ثاء ا	وافق ٢٠٢٣/٠٣/٢١ بفندق ملينيوم ب�س مردف، بقاعة ا	لتقى، د�، و إلك�ونيا / 

عن بعد للنظر � جدول ا¤ع�ل التا¢:

س�ع تقرير مجلس ا¬دارة عن نشاط ال�كة وعن مركزها ا	ا¢ عن السنة ا	الية ا	نتهية � ٢٠٢٢/١٢/٣١  والتصديق عليه.  .١

س�ع تقرير مدقق الحسابات عن السنة ا	الية ا	نتهية � ٢٠٢٢/١٢/٣١  والتصديق عليه.  .٢

مناقشة ميزانية ال�كة وحساب ا¤رباح والخسائر عن السنة ا	الية ا	نتهية � ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليها.  .٣

النظر � مق�ح مجلس ا¬دارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهم� بنسبة ٢٥٪ (٢٥ فلسا للسهم) ºا يعادل ٣٧,٤٨٨,٥٢٨    .٤

درهم عن السنة ا	نتهية � ٢٠٢٢/١٢/٣١.   

ا	وافقة عÂ مق�ح بشأن مكافأة أعضاء مجلس ا¬دارة وتحديدها.  .٥

إبراء ذمة أعضاء مجلس ا¬دارة عن السنة ا	الية ا	نتهية � ٢٠٢٢/١٢/٣١ أو عـدم إبراء ذمتهم و عزلهم ورفع دعوى    .٦

ا	سؤولية عليهم حسب ا¤حوال.  

إبراء ذمـة مـدقـقـي الحسابات عـن السنة ا	اليـة ا	نتهية � ٢٠٢٢/١٢/٣١ أو عـدم إبـراء ذمتـهـم وعـزلهم ورفـع دعـوى    .٧

ا	سؤولية عليهم حسب ا¤حوال.   

تعي� مدققي الحسابات لل�كة لعام ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم.  .٨

منح ا	وافقة ¤عضاء مجلس ا¬دارة للمشاركة � أية اع�ل أخرى تتعلق بأع�ل التام� و النشاطات ا¤خرى ا	شابهة، حسب    .٩

ا	ادة ٣/١٥٢ من ا	رسوم بقانون إتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن ال�كات التجارية.  

م�حظات:

:Íالتسجيل و الحضور و التصويت ا¬لك�و  .١

- سيتم إرسال رسالة نصية قصÑة للمساهم� تحتوي عÂ رابط التسجيل و الحضور و التصويت ا¬لك�وÍ و رمز     

الدخول � يوم ا¬ثن� ا	وافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٠.    

- Òكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) و التصويت ا¬لك�وÍ من وقت إست�م الرابط، و ينتهي التسجيل     

مع بدء أع�ل الجمعية العمومية الساعة ٠٤:٠٠ ع�ا يوم الث�ثاء ا	وافق ٢٠٢٣/٠٣/٢١ و يستمر التصويت حتى     

نهاية الجلسة.   

- التصويت ا¬لك�وÍ متاح فقط للمساهم� ا	سجل� أثناء إنعقاد الجمعية العمومية.   

- Òكن للمساهم� متابعة البث ا¬لك�وÍ ا	باÖ لÕجت�ع و إبداء ا¤سئلة و ا¬ستفسارات من خ�ل الرابط الذي     

سÑسل يوم ا¬ثن� ا	وافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٠.   

- ¤ي إستفسار متعلق بالتسجيل و الحضور و التصويت ا¬لك�وÍ، يرجى التواصل مع  خدمة العم�ء لدى سوق     

د� ا	ا¢ عÂ الرقم: ٥٥٥٥ ٣٠٥ ٤ ٩٧١+   

تعقـد الجمعيـة العموميـة � اليـوم والسـاعة ا	حدديـن � الدعـوة للمسـاهم�، وذلـك بحضـور مجلـس ا¬دارة ومدقـق    .٢

الحسـابات وا	سـجل و مقـرر ا¬جتمـاع وجامـع ا¤صـوات، وÒكـن للمسـاهم� الحضـور إلك�ونيا كمـا هـو موضـح �    

البنـد رقـم (١) أعـ�ه.  

يجوز 	ن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غÑ أعضاء مجلس ا¬دارة أو العامل� بال�كة أو Öكة وساطة    .٣

� ا¤وراق ا	الية أو العامل� ºقتß توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص Üاحة عÂ حق الوكيل � حضور إجت�عات الجمعية    

العمومية و التصويت عÂ قراراتها. ويجب أâ يكون الوكيل لعدد من ا	ساهم� حائزاً بهذه الصفة عÂ أكà من (٥٪) من    

رأس مال ال�كة ا	صدر، وÒثل ناقä ا¤هلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا. عÂ أن يتم مراعاة ا¬ش�اطات الواردة بالبندين   

  ١ و ٢ من ا	ادة (٤٠) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن إعت�د دليل حوكمة ال�كات ا	ساهمة  

العامة و تعدي�ته. (وÒكنكم اâط�ع عÂ ا¬فصاح ا	نشور عÂ صفحة ال�كة عÂ موقع سوق د� ا	ا¢ اâلك�وÍ بشأن    

اجراءات الواجبة âعت�د التوكيل).  



للشخص اâعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القاå� عÂ إدارته ºوجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله �    .٤

الجمعية العمومية لل�كة، ويكون للشخص ا	فوض الص�حيات ا	قررة ºوجب قرار التفويض.  

يكون مالك السهم ا	سجل � يوم ا¬ثن�  ا	وافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٠ هو صاحب الحق � التصويت � الجمعية العمومية.  .٥

يكون صاحب الحق � ا¤رباح (� حال موافقة الجمعية) هو مالك السهم ا	سجل � يوم الجمعة ا	وافق ٢٠٢٣/٠٣/٣١.   .٦

Òكن للمساهم� اâط�ع عÂ البيانات ا	الية و تقرير الحوكمة و تقرير ا¬ستدامة (التقرير ا	تكامل) لل�كة من خ�ل    .٧

 www.ngi.aeلل�كة Íوقع ا¬لك�و	و ا www.dfm.ae ¢ا	لسوق د� ا Íلك�وâوقع ا	ا  

â يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إâ إذا حèه مساهمون Òلكون أو Òثلون بالوكالة ما â يقل عن (٥٠٪) من    .٨

رأس�ل ال�كة، فإذا ê يتوافر هذا النصاب � اâجت�ع ا¤ول فإنه سيتم عقد اâجت�ع الثاÍ يوم الث�ثاء ا	وافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٨     

� نفس ا	كان والزمان.   

Òكنكم ا¬ط�ع عÂ دليل حقوق ا	ستثمرين � اâوراق ا	الية و ا	توفر بالصفحة الرسمية عÂ موقع الهيئة الرسمي حسب    .٩

https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx :¢الرابط التا  

يرجى من ا	ساهم� تحديث بيانات اâتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق د� ا	ا¢ ا	درجة فيه أسهم ال�كة للتأكد    .١٠

من است�م ا¤رباح عÂ النحو ا¤نسب.  

بـــأمــر مــن مــجــلــس ا¬دارة


