الدعوة الجتماع الهيئه العامة العادي
الخامس والعشرون والمنعقد بتاريخ  2021/4/15وجدول أعماله
حضرات المساهمين الكرام
تـحية و بعد ،،،
عملا بأحكام قانون الدفاع رقم ( )13لسنة  1992وأمر الدفاع رقم ( )5لسنة  2020واالجراءات الصادره
عن معالي وزير الصناعه والتجاره والتموين بتاريخ  2020/4/9بموجب أمر الدفاع اعله وموافقته على
انعقاد اجتماع الهيئه العامه العادي من خلل وسائل االتصال المرئي وااللكتروني  ،يسر مجلس اداره شركة
المجموعه العربيه األوروبيه للتأمين دعوتكم لحضور إ جتماع الهيئه العامه العادي السنوي للشركة المنوي
عقده يوم الخميس الساعه الثانية عشر ظهرا ا الموافق  2021/4/15وذلك من خلل وسائل اإلتصال
المرئـــــي (  )ZOOMمن خلل الرابط اإللكتروني ( )HTTPS://ZOOM.USلمناقشة جدول األعمال
التالي واتخاذ القرارات.
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تلوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ .2020/6/15
التصوووويل علوووى تقريووور مجلوووس االداره عووون اعموووال الشوووركة لعوووام  2020والخطوووة المسوووتق ليه و
المصادقة عليها.
التصووويل علووى تقريوور موودققي حسووابات الشووركة عوون ميزانيتهووا و حسوواباتها الختاميووة و أوضوواعها
المالية عن السنة المنتهية في  2020 /12/31و المصادقة عليها .
التصويل على الميزانيوة العاموة وحسوال األربوا والخسوائر للسونة المنتهيوة فوي  2020/12/31و
المصادقة عليها .
إبراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس اإلدارة عن سنة .2020
انتخال مدققي حسابات الشركة لعام  2021وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس االدارة بذلك .
التصويل على توصية مجلس اإلدارة على توزيع اربا نقدية بواقع  %11من رأس المال.

 يمكن للمساهمين الكرام ارسال وكاالتهم او التفاويض او قسائم التوكيل الى ال ريد االلكتروني
 zhaddadin@euroarabins.comأو على (  )WhatsAppللهاتف رقم (
 )0796611755ق ل موعد االجتماع لغايات ارسال الرابط لحضور االجتماع في الموعد
المقرر.
 يمكووون للمسووواهمين الكووورام توجيوووه االسوووئله ق ووول موعووود االجتمووواع علوووى ال ريووود االلكترونوووي (
 ) zhaddadin@euroarabins.comوسوويتم الوورد علووى جميووع استفسوواراتكم  ،وذلووك عم ولا
بأحكووام ال نوود الخووامس  /ال موون االجووراءات الصووادره عوون معووالي وزيوور الصووناعه والتجوواره
والتموووين ،علموووا ا بوووأن المسوواهم الوووذي يحمووول أسووهما ا ال تقووول عووون  %10موون األسوووهم الممثلوووه
باالجتماع يحوق لوه حور االسوئله واالستفسوارات خولل االجتمواع سوندا ا لل نود خامسوا  /ح مون
ذات االجراءات المشار اليها اعله .
يرجى حضوركم هذا اإلجتماع من خلل الرابط االلكتروني علوى موقوع الشوركة أو توكيول مسواهم اخور عونكم
وذلوووووك بتع ئوووووه القسووووويمه المرفقوووووه وتوقيعهوووووا علوووووى أن ترسووووول الكترونيوووووا ا بواسوووووطة ال ريووووود االلكترونوووووي
 zhaddadin@euroarabins.comق ل التاريخ المحدد للجتماع المذكور اعله .
وتفضلو بق ول فائق األحترام والتقدير،،،
رئيس مجلس اإلدارة
د  .فؤاد بجالي

