الدعوة الجتماع الهيئة العامة العادي
الرابع والعشرون والمنعقد بتاريخ  2020/6/15وجدول أعماله
حضرات المساهمين الكرام
تحية طيبه و بعد,,,
عمآل بأحكام قانون الدداا ققد(  )13لسدةة  1992وأمد الدداا ققد(  )5لسدةة  2020واالجد ااا الاداةق
عن معالي وزي الادةاعة والجاداق والجمدوين بجداقي  2020/4/9بموجد أمد الدداا أعدمو وموااعجده ع د
انععدداة اججمددا ال يلددة العامددة العدداةس مددن تددم ومددا و االتاددم الم ددي وا لكج ونددي  ,يس د ما ددة اةاق
ش كة الماموعة الع بية االوقوبيدة ل جدأمين ةعدوتك( لح دوق اججمدا ال يلدة العامدة العداةس السدةوس ل د كة
المةوس ععدو اي تمام الساعه الثانية ع من صباح يوم االثةين الموااق  2020/6/15وذلك من تم ومدا و
االتاا الم ي  )ZOOMلمةاق ة جدو االعما الجالي واتخاذ الع اقا .
.1تمو وقا ع اججما ال يلة العامة العاةس السابق و المةععد بجاقي .2019/4/30
.2الجاويت ع تع ي ما ة االةاق عن اعما ال كة لعام  2019و الخطه المسجعب يه.
.3الجاددويت ع د تع ي د مدددقعي حسددابا ال د كة عددن ميسانيج ددا وحسددابات ا الخجاميددة وأحوال ددا وأوادداع ا
المالية عن السةة المةج ية اي . 2019/12/31
 .4الجاويت ع الميسانية العامة وحساب األقباح والخسا ل سةة المةج ية اي . 2019/12/31
 .5إب اا ذمة ق ية واع اا ما ة ا ةاق عن مةة . 2019
 .6انجخاب مدقعي حسابا ال كة لعام  2020وتفويض ما ة االةاق بجحديد اتعاب ( .
 .7الجاويت ع توصية ما ة ا ةاق ع توزيع اقباح نعدية بواقع  %7.5من قأس الما .
 .8انجخاب أع اا ما ة االةاق ل دوق العاةمة والجي تبدأ من  2020/4/24ولمد  4مةوا .
 يمكددن ل مسددا مين الك د ام اقمددا وكدداالت ( أو الجفدداويض أو قسددا ( الجوكيددو ال د الب يددد االلكج ونددي
 )zhaddadin@euroarabins.أو ع ددد د  )WhatsAppل دددددات ققددددد(
 )0796611755قبو موعد االججما لغايا اقما ال ابط لح وق االججما اي الموعد المع ق .
 يمكن ل مسا مين الك ام توجيه االمل ه قبو موعدد االججمدا ع د الب يدد االلكج وندي
 ( zhaddadin@euroarabins.comومديج( الد ة ع د جميدع امجفسداقاتك( .وذلدك عمدم بأحكدام
البةد تامسا  /ج من االج ااا الااةق عن معالي وزيد الادةاعة والجاداق والجمدوين  ,ع مدا بدأن
المسا ( الذس يحمدو أمد ما ال تعدو عدن  %10مدن االمد ( الممث دة باالججمدا يحدق لده طد ح االمدل ة
واالمجفساقا تم االججما مةدآ ل بةد تامسا /ط من ذا االج ااا الم اق الي ا اعمو .
ي ج ح وقك( ذا االججما من تم ال ابط االلكج وني ع د موقدع ال د كة أو توكيدو مسدا ( آتد عدةك(
وذلك بجعبلة العسيمة الم اعة وتوقيع ا ع ان ت مو الكج ونيا بوامطة الب يد االلكج وني
 (zhaddadin@euroarabins.comقبو الجاقي المحدة لمججما المذكوق اعمو.
و تف

وا بعبو اا ق االحج ام,,,

ق ـيـــة مــاــــ ة االةاق
ة .اؤاة قسطةدس مج س باالي

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المجموعة العربية االوروبية للتأمين ش م ع المحترم
رقم المساهم:
عدد األسهـم:
أنا بصفتي مساهماً في الشركة المجموعة العربية االوروبية للتأمين ش م ع قد عينت السيد
 ..........................................................................مـن مدينة ………………………
وكيالً عني وفوّضته أن يصوّت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع و العشرون
لشركة المجموعه العربية األوروبية للتأمين ش م ع اللذين سيعقدان في عمّان بتاريخ .2020/6/15
التاريخ ........................

شاهــد  ............................التوقيع ............................

