
 
 

 شـركـة الخـزنـة للتـأمیـن (ش.م.ع)مساھمي العادیـة ل یـةجتـماع الجمعیـة العمومادعـوة لحضـور 
 

 للشــركـة یـوممـاع الجمعـیـة العمـومـیـة لحضـور اجت بدعوة السادة المساھمینمجـلـــس إدارة شـــركة الخـزنــة للـتـأمـین (ش.م.ع) یتشرف 

نـظـر لوذلـك لأبو ظبي  -كراون بالزا جزیرة یاس"  "فندق والـذي سینعقـد في صباحاعاشرة ال فـي تمــام السـاعـة ۲۳/۰٤/۲۰۱۹بتـاریـخ الثالثاء 

 :  االعمال التاليجـدول في 

والتصدیق  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ة المنتھیة بتاریخ ومركزھا المالي عن السنة المالیاالستماع إلى تقریر مجلس االدارة عن نشاط الشركة  -۱
 علیھ.

 
 والتصدیق علیھ. ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱لیة المنتھیة بتاریخ الحسابات عن السنة المامدققي االستماع إلى تقریر  -۲

 
 والتصدیق علیھما. ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ة المنتھیة بتاریخ مناقشة میزانیة الشركة وحساب االرباح و الخسائر للسن -۳

 
 ولیة علیھم حسب األحوالؤأو عزلھم ورفع دعوى المس ۳۱/۱۲/۲۰۱۸إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة قي  -٤

 
 لیة علیھم حسب األحوال.ؤوأو عزلھم ورفع دعوى المس ۳۱/۱۲/۲۰۱۸إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالیة المنتھیة قي  -٥

 
 .موتحدید أتعابھ ۲۰۱۹ للعامالحسابات  أو اعادة تعیین مدققي  /تعیین  -٦

 
 ةخاص اتقرار

في شأن الشركات  ۲۰۱٥لسنة  ۲من القانون االتحادي رقم    ۳۰۲النظر في استمرار الشركة في مزاولة نشاطھا تطبیقاً ألحكام المادة    .۱
 التجاریة

ملیون درھم  ۲۷۰ملیون درھم بقیمة تخفیض قدرھا  ۱٥۰،۰۰۰،۰۰۰الى  ٤۲۰،۰۰۰،۰۰۰النظر في تخفیض رأسمال الشركة من  .۲
إلطفاء جزء من الخسائر المتراكمة، وكذلك النظر في استخدام االحتیاطي القانوني ورصید عالوة اإلصدار بالكامل إلطفاء جزء آخر 

بشأن الشركات التجاریة  ۲۰۱٥لسنة  ۲من القانون االتحادي رقم   ۲۰٤ - ۲۰۳ - ۲۰۲كام المواد  من الخسائر المتراكمة مع التقید بأح
 .وتفویض مجلس اإلدارة في اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة

ملیون درھم مع التقید  ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰الى  ۱٥۰،۰۰۰،۰۰۰ملیون درھم من  ٥۰بقیمة زیادة قدرھا  النظر في زیادة رأسمال الشركة .۳
بشأن الشركات التجاریة وتفویض مجلس اإلدارة في تحدید وقت  ۲۰۱٥لسنة  ۲من القانون االتحادي رقم   ۱۹۹/  ۱۹٤كام المواد  بأح

 .تنفیذ الزیادة واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة
 

 المالحظات: 
 

 ت في الجمعیة العمومیة. ھم أصحاب الحق بالتصوی ۲۲/٤۰/۹۲۰۱ الموافق االثنینمسجلون یوم والأسھم الشركة  یعتبر مالكي -۱

أن ینیب عنھ من یختاره من غیر السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة  أو حضور الجمعیة العمومیة للشركةفي یجوز لكل مساھم الحق  -۲
عن   یكون الوكیللمتبع ویجب أال خاص حسب االجراء اخطي بموجب توكیل  اجتماع الحق الىأو  لحضور اجتماع الجمعیة أعاله

 من رأس مال الشركة. %٥بھذه الصفة على أكثر من حائزاَ  أكثر من مساھم 
 

للشخص االعتباري أن یفوض أحد ممثلیھ أو القائمین على إدارتھ بموجب قرار من مجلس إدارتھ أو من یقوم مقامھ، لیمثلھ في الجمعیة  -۳
 ة بموجب قرار التفویض.العمومیة للشركة، ویكون للشخص المفوض الصالحیات المقرر

 
فإنھ سوف یعقد االجتماع لھذه الجمعیة في نفس المكان  %٥۰بنسبة  في حال عدم اكتمال النصاب القانوني الجتماع الجمعیة العمومیة -٤

 بمن حضر.ویكون صحیحاَ  ۳۰/۰٤/۲۰۱۹ الموافقالثالثاء وذلك یوم  والزمان
 

تعتبر التوكیالت الصادرة لحضور االجتماع االول صحیحة  ىالجمعیة العمومیة االولفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني الجتماع  -٥
 م یتم إلغائھا صراحة من قبل المساھم المعني.اجتماعات الحقة ما ل ونافذة ألي

 
لسوق أبو ظبي  للشركة و من خالل الموقع االلكتروني و تقریر الحوكمة یمكن للمساھمین االطالع على البیانات المالیة للشركة -٦

 الألوراق المالیة.
 

 https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspxرابط دلیل حقوق المساھمین  -۷
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