
 
 

 
 

 دعــــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

 )ش. م. ع ( دبي للتأمينلشـــركـــــة 

 

بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية )ش.م.ع( دبي للتأمين إدارة شركة يتشرف مجلس 

مقر  في  13/03/2023  الموافق نثنينيوم اإل صباح من ة و النصفشراعالوذلك في تمام الساعة السنوية 

د او عن طريق تقنية الفيديو عن بع بناية دبي للتأمين –شارع الرقه  –ديره  –الكائن بإمارة دبي  ةالشرك

 في جدول األعمال التالي: للنظر

مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة و سماع تقرير .1

 والتصديق عليه.  31/12/2220

 والتصديق عليه. 31/12/2220الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  يسماع تقرير مدقق .2

 2022 /31/12مناقشة ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في  .3

 عليها. والتصديق

و بما يعادل من رأس المال  % 50ة اإلدارة بشأن توزيع أرباح نقديه بنسب النظر في مقترحات مجلس .4

  مليون درهم.  50و بواقع فلس لكل سهم  50

 . ةدرهم كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدار 4,500,000الموافقة على توزيع  .5
عزلهم ورفع دعوى  أو  2220/ 31/12إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في .6

 المسؤولية عليهم حسب األحوال.

أو عزلهم ورفع دعوى   31/12/2220إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  .7

  المسؤولية عليهم حسب األحوال.

 . وتحديد أتعابهم 2320لعام  ةالشركحسابات مدققي تعيين  .8

 مالحظات:

 العامليناو يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس اإلدارة  .1
بمقتضى توكيل خاص نثابت بالكتابة ويجب أال يكون الوكيل او العاملين بها  بالشركة او شركة الوساطة

( خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، %5لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكنثر من )
ً ويمنثل ناقصي األهلية وفاقديها النائبون عنهم  على ان يتم مراعاة اإلشتراطات الوارده بالبندين ، قانونا

تماد بشأن إع 2020/ر.م( لسنة 3رقم ) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة( 40من الماده ) 2و  1
 اإلفصاح المنشور على صفحة الشركة و يمكنكم االطالع على. دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة

 إلعتماد التوكيل.  ءات الواجبةبي المالي بشأن اإلجراعلى موقع سوق د

للشخص االعتباري أن يفوض أحد ممنثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو  .2
من يقوم مقامه، ليمنثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصالحيات المقررة 

 .بموجب قرار التفويض

في التصويت  هو صاحب الحق  10/03/2023الموافق  جمعةاليكون مالك السهم المسجل في يوم  .3
 .في الجمعية العمومية

 . 23/03/2023الموافق  خميساليوم يكون صاحب الحق في األرباح هو مالك السهم المسجل في  .4



 
 

 

 

 

على الموقع  2022لعام  التقرير المتكاملو يمكن للمساهمين االطالع على البيانات المالية للشركة  .5
 دبي المالي. الموقع االلكتروني لسوق و   www.dubins.ae   اإللكتروني للشركة

ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يملكون أو يمنثلون بالوكالة ما ال  .6
( من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في االجتماع األول فإنه سيتم عقد %50يقل عن )

 في نفس المكان والزمان. 27/03/2023االجتماع النثاني بتاريخ 

القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن نثالنثة القرار الخاص : هو  .7
 في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.  أرباع األسهم الممنثلة

يمكنكم اإلطالع على دليل حقوق المستنثمرين في األوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على  .8
 لتالي:حسب الرابط ا موقع الهيئة الرسمي

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

فيجب ان يتأكد من تسجيل رقم هاتفه لدى و التصويت، ور االجتماع ضعلى المساهم الذي يرغب بح. 9

لى ع ةمتضمنسوق ال من قبل هرقم على  ةقصير ةتم إرسال رسالة نصيسيسوق دبي المالي، حيث 

. بعد إدخال رمز 10/03/2023الموافق  ةوم الجمعرابط التسجيل والتصويت ورمز الدخول وذلك ي

اية بند بند وحتى نه ةجدول أعمال الجمعيصويت على بنود الدخول يمكن للمساهم البدء في عملية الت

بعد إتمام عملية التصويت، يتم تحميل . 13/03/2023ليوم اإلنثنين الموافق  ةالعمومي ةماع الجمعيإجت

 النتائج على نظام التصويت اإللكتروني المعد من قبل سوق دبي المالي .

في تمام لرابط المرسل لهاتفه لمن خالل الدخول  zoomبإمكان المساهم حضور االجتماع عبر . 10
 .  13/03/2023الموافق  يوم اإلنثنين صباحمن  10:30ساعه لا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dubins.ae/
https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

