
  
                      

  دعــــــوة لحضور اجتماع الجمعیھ العمومیھ السنویھ                      
  (ش. م. ع ) دبي للتأمینلشـــركـــــة 

  
بدعوة السادة المساھمین لحضور اجتماع الجمعیة العمومیة (ش.م.ع) دبي للتأمین إدارة شركة یتشرف مجلس 

مقر الشركھ  في  13/3/2019  الموافق ظھر یوم االربعاء من الثانیھ عشرهوذلك في تمام الساعة السنویة 
  في جدول األعمال التالي: للنظر بنایة دبي للتأمین –شارع الرقھ  –دیره  –الكائن بإمارة دبي 

عن السنة المالیة المنتھیة في سماع تقریر مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزھا المالي  .1
 والتصدیق علیھ.   31/12/2018

 والتصدیق علیھ.   31/12/2018عن السنة المالیة المنتھیة في الحسابات  يسماع تقریر مدقق .2
 2018 /31/12عن السنة المالیة المنتھیة في مناقشة میزانیة الشركة وحساب األرباح والخسائر  .3

 علیھا. والتصدیق
 الى حساب اإلحتیاطي العام.  2018تحویل مبلغ سبعھ ملیون درھم من ارباح عام  .4
و بما یعادل من رأس المال %  30بنسبة  ھرباح نقدیأاإلدارة بشأن توزیع  النظر في مقترحات مجلس .5

  ملیون درھم.  30و بواقع فلس لكل سھم  30
 . مجلس اإلدارةأعضاء مكافأة ن أبشالموافقة على مقترح  .6
عزلھم ورفع دعوى  أو  2018/ 31/12ة المالیة المنتھیة فيعن السنإبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة  .7

 األحوال.المسؤولیة علیھم حسب 
أو عزلھم ورفع دعوى   31/12/2018عن السنة المالیة المنتھیة في إبراء ذمة مدققي الحسابات  .8

  األحوال.المسؤولیة علیھم حسب 
 . أتعابھموتحدید  2019الشركھ لعام حسابات مدققي او إعادة تعیین تعیین  .9

  مالحظات:

یجوز لمن لھ حق حضور الجمعیة أن ینیب عنھ من یختاره من غیر أعضاء مجلس اإلدارة بمقتضى توكیل خاص ثابت بالكتابة ویجب أال  .1
ً بھذه الصفة على أكثر من ( %) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ویمثل ناقصي األھلیة وفاقدیھا 5یكون الوكیل لعدد من المساھمین حائزا

 انونا.قالنائبون عنھم 

جمعیة الللشخص االعتباري أن یفوض أحد ممثلیھ أو القائمین على إدارتھ بموجب قرار من مجلس إدارتھ أو من یقوم مقامھ، لیمثلھ في  .2
 .عمومیة للشركة، ویكون للشخص المفوض الصالحیات المقررة بموجب قرار التفویضال

 .في التصویت في الجمعیة العمومیة ھو صاحب الحق  12/3/2019الموافق  ثالثاءالیكون مالك السھم المسجل في یوم  .3

 .   24/3/2019الموافق  االحدیوم یكون صاحب الحق في األرباح ھو مالك السھم المسجل في  .4

 دبي المالي. یمكن للمساھمین االطالع على البیانات المالیة للشركة من خالل الموقع االلكتروني لسوق  .5

ً إال إذا حضره مساھمون یملكون أو یمثلون بالوكالة ما ال یقل عن ( .6 %) من رأسمال الشركة، فإذا 50ال یكون انعقاد الجمعیة العمومیة صحیحا
 في نفس المكان والزمان.  26/3/2019فإنھ سیتم عقد االجتماع الثاني بتاریخ لم یتوافر ھذا النصاب في االجتماع األول 


