
 
 
 
 

 دعوة أجتماع الهيئـــــــة العامه العادي و جدول اعمالهـــــــا

ن.الســـــاده: مساهمي شركة الضامنون العرب للتأمين المحترمي  

 تحيـــة و بعد ,,,

الساعة  17/07/2022الموافق  يوم االحد دعوتكـم لحضور أجتماع الهيئـة العادي الذي سيعقد م.ع.ميسر مجلس ادارة شركة الضامنون العرب للتامين 

 2020لسنة  (5رقم )و أمر الدفاع  1992( لسنة 13رقم )لمساهمي شركة الضامنون العرب للتامين و عمـالً بأحكام قانون الدفاع الحادية عشر صباحاً 

و بموجب امر الدفاع اعاله و موافقته على انعقاد االجتماع  09/04/2020و االجراءات الصادره عن معالي وزير الصناعه و التجارة و التموين بتاريخ 

   www.arabassurers.joمن خالل وسائل االتصال المرئي و االلكتروني والمنشورعلى الموقع االلكتروني للشركه 

 ي :وذلك للنظر في االمور المدرجه على جدول اعمال االجتماع و ه

 تالوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق . -1
 و المصادقه عليه  31/12/2021مناقشة تقرير مجلس االداره للسنه المنتهيه بتاريخ  -2
 31/12/2021مناقشة تقرير مدقق الحسابات عن السنه الماليه المنتهيه بتاريخ  -3
 و المصادقه عليها . 31/12/2021مناقشة البيانات الماليه للشركة عن السنه المنتهيه -4
 بحدود ما يسمح القانون . 2021ء ذمة رئيس و اعضاء مجلس االدارة عن عام اابر -5
 و تفويض مجلس االدارة بتحديد اتعابهم . 2022انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام  -6
 لمدة اربع سنوات. 2022التصويت على انتخاب مجلس اداره جديد للدوره  -7
 أيـــة امور اخرى -8

  Zoomالرابط على تطبيق خالل  المساهمين الكرام حضور االجتماع في موعده المحدد يرجى من

https://us05web.zoom.us/j/2231198376?pwd=Y2QyTWgxODlvMnozUkJmM3U4YjdkQT09 

 :و المتضمن اجراءات الدخول للنظام االلي  www.arabassurers.jo و المنشور على الموقع االلكتروني للشركــــه 

Meeting ID: 2231198376                                   Password :123456 

البريد والذي يبين الية الدخول و التسجيل لالجتماع ,أو توكيل مساهم أخر عنكم و ذلك بتعبئة القسيمه المرفقه و توقيعها على ان ترسل بواسطة 
 قبل التاريخ المحدد لالجتماع المذكور اعاله . info@arabassurers.jo  االلكتروني 

    http://94.249.127.158:8080/aras/f?p=136:رابط التصـويت 

المشار اليه و تجدر باالشاره بأنه يحق لكل مساهم طرح االسئلة واالستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد لالجتماع من خالل الرابط االلكتروني 
بأن  ليصار الى الرد عليهاو ذلك عمالًبأحكام البند خامساً /ج من االجراءات الصادره عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين , علمـاً  أعاله

ط من /خامساً  % من االسهم الممثلة باالجتماع يحق له طرح االسئلة و االستفسارات خالل االجتماع سنداً للبند10المساهم الذي يحمل أسهماً ال تقل عن 

 ذات االجراءات المشار اليها اعاله .

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 رئيس مجلس االدارة                                                                                                                                

 د.حمـــد عفنان الكساسبـــه   

 

 قسيمــــة توكيل

                                  .بصفتي مساهماً في شركة الضامنون العرب للتامين ..................................أنـا .........................................
 عني و فوضته أن يصوت بإسمي و بالنيابـــه عني في اجتماع الهيئــــة وكيالً ...................................فقد عينت المساهم ........................

 . 17/07/2022العادي السنوي الواقع في  العامه
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http://www.arabassurers.jo/
https://us05web.zoom.us/j/2231198376?pwd=Y2QyTWgxODlvMnozUkJmM3U4YjdkQT09
http://www.arabassurers.jo/
http://www.arabassurers.jo/
mailto:info@arabassurers.jo
mailto:info@arabassurers.jo
http://94.249.127.158:8080/aras/f?p=136

