
 

 جتماع الهيئه العامه العاديالدعوة ال

 وجدولة أعماله  30/4/2022والعشرون والمنعقد بتاريخ  السادس

 

 

 حضرات المساهمين الكرام 

 

 تـحية و بعد ،،،  

 

 2020( لسنة 5وأمر الدفاع رقم ) 1992لسنة  (13رقم ) قانون الدفاعحكام عمال بأ

 9/4/2020واالجراءات الصادره عن معالي وزير الصناعه والتجاره والتموين بتاريخ 

بموجب أمر الدفاع اعاله وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئه العامه العادي من خالل 

عه العربيه وسائل االتصال المرئي وااللكتروني ، يسر مجلس اداره شركة المجمو

جتماع الهيئه العامه العادي السنوي للشركة األوروبيه للتأمين دعوتكم لحضور إ

وذلك من  30/4/2022الموافق  صباحاعشر  الحاديهالساعه  السبتيوم المنوي عقده 

الرابط اإللكتروني من خالل ( ZOOMي ) ـــــتصال المرئاإلوسائل خالل 

(HTTPS://ZOOM.US) عمال التالي واتخاذ القراراتلمناقشة جدول األ. 

 
  

 .15/4/2021تالوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ  -1

والخطىة  2021التصويت على  تقييىي مسلىال ارهارن عىم اعمىار اللىيمة لعىا   -2

 .و المصاهقة عليهاالمستقبليه 

يزانيتهىىىا و  سىىىاباتها تقييىىىي مىىىدققا  سىىىاباع اللىىىيمة عىىىم م التصىىىويت علىىى  -3

و المصىاهقة  2021 /31/12وضاعها المالية عم السنة المنتهية فا الختامية و أ

 .عليها 

ربىا  والخسىائي للسىنة المنتهيىة فىا الميزانية العامىة و سىاا اأ التصويت عل  -4

 و المصاهقة عليها . 31/12/2021

 .2021هارة عم سنة إبياء ذمة رئيال و اعضاء مسلال اإل -5

أو تفىوي  مسلىال  تعابهموتحديد أ 2022لعا   نتخاا مدققا   ساباع الليمة ا -6

 ارهارة بذلك .

 

 ي  او قسائم التوميل ال  ويمكم للمساهميم الكيا  ارسار ومارتهم او التفا

   ل ع    أوzhaddadin@euroarabins.com ))    البييد ارلكتيونا 

 (WhatsApp ( للهاتف رقم )قبل موعد ارجتماع 0796611755 )

 لغاياع ارسار اليابط لحضور ارجتماع فا الموعد المقير. 
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  يمكىىم للمسىىاهميم الكىىيا  توجيىىه ارسىىئله قبىىل موعىىد ارجتمىىاع علىى  البييىىد

يتم الىىىيه علىىى  وسىىى(  zhaddadin@euroarabins.comارلكتيونىىىا ) 

جميع استفساراتكم ، وذلىك عمىالب بك كىا  البنىد الخىامال / ا مىم ارجىياءاع 

ب بىكا المسىاهم الصاهرن عم معالا وزيي الصناعه والتسىارن والتمىويم ، علمىا

ب ر تقل عىم  % مىم اأسىهم الممهلىه بارجتمىاع يحىق لىه 10الذي يحمل أسهما

 للبند خامسىا / ط مىم ذاع طي  ارسئله وارستفساراع خالر ارجتماع سنداب 

 ارجياءاع الملار اليها اعالن .

 
 

 

جتماع من خالل الرابط االلكتروني على موقع الشرركة أو توكيرل اإل احضوركم هذيرجى 

 مسرراهم اخررر عررنكم وذلررك بتعبئرره القسرريمه المرفقرره وتوقيعهررا علررى أن ترسررل الكترونيررا  

( قبررل الترراريخ  zhaddadin@euroarabins.comبواسرر ة البريررد االلكترونرري ) 

 . المحدد لالجتماع المذكور اعاله 

 
 

 

 حترام والتقدير،،،وتفضلو بقبول فائق األ

 

 

 

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة 

     فؤاد بجاليد .    
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