
 

  دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول اعمالها    حضرات المساهمين 

  تحية وإحتراماً وبعد ،،،
و اإلجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة  2020) لسنة 5وأمر الدفاع رقم ( 1992) لسنة 13عمالً بأحكام قانون الدفاع رقم (

ة من خالل وسائل االتصال المرئي وااللكتروني،يسر دفاع أعاله وموافقته على إنعقاد الهيئة العامة العاديبموجب أمر ال 09/04/2020والتموين بتاريخ 
 09/07/2020الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق  مجلس االدراة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

للتأمين وذلك من خالل الرابط اإللكتروني المنشور على الموقع االلكتروني للشركة والمذكور ادناه ، والذي يوفر لمساهمي شركة الضامنون العرب 
  ) ، للنظر في األمور التالية واتخاذ القرارات :Zoomوسيلة اإلتصال المرئي للمساهمين من خالل تقنية (

    :العادي ويتضمن ةجدول أعمال الهيئة العام

 . العادي السابقماع الهيئة العامة تالوة محضر اجت .1
 31/12/2019تقرير مجلس اإلدارة للسنة المنتهية بتاريخ  التصويت على  .2
 31/12/2019تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ  التصويت على  .3
                       31/12/2019لية المنتهية بتاريخ ميزانية الشركة والحسابات الختامية وبيان األرباح والخسائر للسنة الما التصويت على  .4
  بحدود مايسمح به القانون  2019عام  أعضاء مجلس االدارة عنرئيس وإبراء ذمة  .5
 وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم . 2020لعام   انتخاب مدققي حسابات الشركة .6
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والذي يبين اّلية الدخول والتسجيل لألجتماع , أو توكيل مساهم   ) www.arabassurers.jo(  والمنشور على الموقع االلكتروني للشركة 

) قبل  info@arabassurers.joأخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل إلكترونيا بواسطة البريد اإللكتروني (

  ر أعاله .التاريخ المحدد لإلجتماع المذكو

  

مشار وتجدر اإلشارة بانه يحق لكل مساهم طرح األسئلة واالستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد لإلجتماع من خالل الرابط اإللكتروني ال
رة و التموين ، اليه أعاله ليصار الى الرد عليها وذلك عمالً بأحكام البند خامساً/ج من االجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجا

ً التقل عن  % من االسهم الممثلة باالجتماع يحق له طرح االسئلة واالستفسارات خالل االجتماع 10علما بأن المساهم الذي يحمل أسهما
  سنداً للبند خامساً/ط من ذات االجراءات المشار اليها أعاله .

  

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

  رئيس مجلس االدارة                                                                                                                      

  الدكتور حمد الكساسبةمعالي 

  قسيمة توكيل

  ــرب للتأميـــن فقــــد عـينــــت انــــا .................................................بصـــفتي مســـــاهما في شــــركة الضــــامنون العــ

ادي المساهم /............................................ وكيال عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العام الع

  9/07/2020السنوي الواقع في 

  

  شاهد                                     الموكل              رقم المساهم :                             شاهد                  


