
 

 

 

 شـركـة الخـزنـة للتـأميـن )ش.م.ع(مساهمي العاديـة ل يـةجتـماع الجمعيـة العمومادعـوة لحضـور 
ع خيار م)ش.م.ع( بدعوة السادة المساهمين الجتماع الجمعية العمومية السنوية عن بعد / إلكترونيا الخزنة للتأمين يتشرف مجلس إدارة شركة 

 الموافق لثالثاءامن يوم  العاشرةفي تمام الساعة  ،أبو ظبي – 86في مقر الشركة المتواجد في معسكر ال نهيان فيال رقم الحضور الشخصي 

 التالي:للنظر في جدول األعمال   12/07/2022

 

والتصديق  2020ديسمبر  31ة المنتهية بتاريخ االستماع إلى تقرير مجلس االدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالي .1

 عليه.

 

 والتصديق عليه. 2020ديسمبر  31لية المنتهية بتاريخ الحسابات عن السنة المامدققي االستماع إلى تقرير  .2

 

 والتصديق عليهما. 2020ديسمبر  31ة المنتهية بتاريخ وحساب االرباح و الخسائر للسنمناقشة ميزانية الشركة  .3

 

 ولية عليهم حسب األحوالؤأو عزلهم ورفع دعوى المس 31/12/2020إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية قي  .4

 

 لية عليهم حسب األحوال.ؤوأو عزلهم ورفع دعوى المس 31/12/2020إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية قي  .5

 

  2022و  2021عن السنتين الحسابات  / أو اعادة تعيين مدققي تعيين  .6

 

 انتخاب أعضاء مجلس ادارة  .7

 ةخاص اتقرار

في شأن  2015لسنة  2من القانون االتحادي رقم    302النظر في استمرار الشركة في مزاولة نشاطها تطبيقاً ألحكام المادة   .1

 الشركات التجارية

 المالحظات: 

 

تعقد اجتماعات الجمعية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس اإلدارة ومدقق الحسابات  .1

 .ومقرر االجتماع وجامع األصوات، ويكون حضور المساهمين من خالل المشاركة االلكترونية والمسجل 

الرقمية  باستخدام المنصة الكترونيا حضوريا في مقر الشركة أو  ن للمساهمين في سوق أبوظبي لألوراق المالية التسجيل والتصويتمك .2

 www.smartagm.ae .( وأي الوكالءيجب على أي مالك وكيل أن يرسل عن طريق البريد اإللكتروني إلى بنك أبوظبي التجاري )

( وأن يذكر رقم هاتفه الشخصي حتى يتمكن المنظم corporateactions@adcb.comمستندات داعمة إلى البريد اإللكتروني التالي )

لالستعالم .  المرور إلكمال التسجيل ( مع اسم المستخدم / كلمةSMSمن إجراء التحقق وإرسال عن طريق خدمة الرسائل القصيرة )

أو التواصل مع عالقات المستثمرين للشركة  www.adx.aeعن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للسوق 

 shareholders@alkhazna.aeالبريد االلكتروني:  -   02/6585511تليفون : 

عية جمالللشخص االعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في  .3

 .للشركة، ويكون للشخص المفوض الصالحيات المقررة بموجب قرار التفويضعمومية ال

عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو  . يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب .4

( %5العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب أال يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من )

ا النائبون عنهم قانونا )على أن يتم مراعاة اإلشتراطات الواردة خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي األهلية وفاقديه

بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات  2020/ر.م( لسنة 3( من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم )40من المادة رقم ) 2و  1بالبندين 

ع السوق اإللكتروني بشأن اإلجراءات الواجبة المساهمة العامة(، ويمكنكم اإلطالع على اإلفصاح المنشور على صفحة الشركة على موق

 إلعتماد التوكيل. "

 .والتسجيل على النظام اإللكتروني هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية   08/07/2022مالك السهم المسجل يكون  .5

الحوكمة واي مستندات المتعلقة بالجمعية العمومية من خالل الموقع  تقرير" يمكن للمساهمين االطالع على البيانات المالية للشركة و .6

 ".http://www.alkhazna.aeوالموقع اإللكتروني للشركة   www.adx.aeااللكتروني لسوق أبو ظبي لألوراق المالية 

( من %50مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما ال يقل عن )تم تسجيل إلكترونيا لال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إال إذا  .7

و  الزمان في نفس  19/07/2022 فإنه سيتم عقد االجتماع الثاني بتاريخرأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في االجتماع األول 

( خمسة عشر يوما من تاريخ االجتماع األول 15( خمسة أيام وال تجاوز )5يعقد بعد مضي مدة ال تقل عن ) يثانالجتماع )اال. المكان

 .(عدد الحاضرينالمساهمين المسجلين  ويعتبر االجتماع المؤجل صحيحا أيا كان 

 يقل عن ثالثة أرباع األسهم الممثلة في اجتماع الجمعية القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما ال .8

 العمومية للشركة المساهمة. ) يتم إضافة هذا البند في حال وجود أية موضوعات تحتاج إلى قرار خاص( .

 ب الرابط التالي:حس دليل حقوق المستثمرين في األوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمييمكنكم اإلطالع على  .9

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