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إعالن بشأن األرباح النقدیة غیر المستلمة من جانب مساھمي الشركات المساھمة العامة المحلیة المدرجة والمحتفظ بھا لدى الشركات  ما قبل تاریخ 01  
 مارس  2015  

 
 

 
ــى  ــارة إل ــر باإلش ــة غی ــاح النقدی ــأن األرب ــلع بش ــة والس ــة األوراق المالی ــن ھیئ ــات الصــادرة ع ــاھمة التوجیھ ــركات المس ــاھمي الش ــب مس ــن جان ــتلمة م المس

.2015مارس   01العامة المحلیة المدرجة والمحتفظ بھا لدى الشركات قبل تاریخ    
 

ــركة ــدعو ش ــأمین ت ــان للت ــل عم ــا قب ــرة م ــن الفت ــتلمة ع ــر المس ــة غی ــاح النقدی ــات األرب ــتحقي توزیع ــاھمین مس ــادة المس ــارس  01، الس ــارة 2015م ، لزی
 مـــع ضـــرورة  www.omaninsurance.aeالـــرابط اإللكترونـــي التـــالي للتأكـــد مـــن وجـــود اســـم المســـاھم كمســـتحق لتوزیعـــات األربـــاح النقدیـــة 
 موافاة الشركة وفي حالة استحقاق المساھم ألیة توزیعات نقدیة بالمستندات التالیة لیتسنى صرف األرباح:  
 

طلب إصدار شیك أو إجراء تحویل بنكي بقیمة األرباح النقدیة المستحقة.  موجھ للشركة یتضمن  موقع من المساھم أو من یمثلھ قانوناً  .كتاب  1  
 

.الھویة اإلماراتیة األصلیة للمساھم ونسخة عنھا أو جواز السفر األصلي للمساھم ونسخة عنھ.2  
 

ــاھم، یر3 ــن المس ــاص ع ــام أو خ ــل ع ــود توكی ــة وج ــي حال ــة .ف ــذلك الھوی ــھ، وك ــخة عن ــع نس ــوالً م ــدق أص ــلي والمص ــة األص ــتند الوكال ــوفیر مس ــى ت ج
 اإلماراتیة للوكیل ونسخة عنھا أو جواز السفر األصلي للوكیل ونسخة عنھ.
 

.أیة مستندات أخرى تطلبھا الشركة.4  
 
ــاریخ  ــد علــى أنــھ ومــن ت 31مــع التأكی ــتم اســیتم  2021 دیســمبر  ــم ی ــة إلــى مــن قبــل مســتحقیھا ســتالمھا تحویــل كافــة األربــاح التــي ل ــة األوراق المالی ھیئ

ــلع والتــي ســتكون مســؤولة  الموقــع عــن صــرف قیمــة األربــاح لمســتحقیھا مــن المســاھمین عنــد المطالبــة بھــا وســتقوم الھیئــة بنشــر بیــان علــى والس
  .  بھذا الدور بكافة تفاصیلھ في حینھ  اضطالعھاوضح  یمواقع األسواق المالیة  اإللكتروني للھیئة و
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