
 

                                                                            

 

 

 
 

 
 

 
                                 

 م.ع.م المجموعة العربية األوروبية للتأمين شركة

 غير العاديدعوة الجتماع الهيئة العامة 

 

 ،،،تحية طيبة وبعد

واالجدرااا  الصدادرة عدن  1992( لسدةة 13والصدادر بمتتىدأ أحكدام قداةون الددااع رقدم ) 2020لسدةة ( 5)رقدم عمالً بأحكام أمر الددااع 

المجموعدة اإةده يسدر مجلدد إدارة شدركة ، وموااتته علأ إةعتاد اإلجتماع 09/04/2020معالي وزير الصةاعة والتجارة والتموين بتاريخ 

والمسجلة لدى دائرة مراقبة الشدركا  ادي وزارة الصدةاعة والتجدارة والتمدوين تحد   المساهمة العامة المحدودة العربية األوروبية للتأمين

 المجموعدة العربيدة األوروبيدةلشدركة  غير العداديلحىوراجتماع الهيئة العامة ( )ويشار إليها ايما بعد بـ "الشركة"( دعوتكم 304الرقم )

وكلدد  بواسددطة وسدديلة االتصددا  المرئددي ، 21/02/2023المواادد   ثددااالثاليددوم  ظهددراً مددن الثاةيددة عشددرللتددأمين، وكلدد  اددي تمددام السدداعة 

الددكي سدديتم ةشددرا علددأ الموقددي اإللكتروةددي للشددركة والددكي سدديوار وسدديلة  اإللكتروةددي، وكلدد  مددن اددال  الددرابط (.ZOOMواإللكتروةددي )

 لةظر اي األمور التالية:االتصا  المرئي للمساهمين ل

 :غير العاديجدو  األعما  الجتماع الهيئة العامة 

 

%(، 12.5( دينالر /سام  سنةا)ا  9,000,000دينلر/سام  لشا)   (8,000,000رفع رأس مال  لشراة ا لشتتبباا ملشتا فن  ما    -1

م  خال  رستلا لألرسلح لشت مرة مذشك ع  طةيق تنزيع أسم  مجلنياا علا) مةال تل لشراة ا ما  رألاي  لألرسالح لشتا مرة  تال 

 . 31/12/2021فل 

 

ماا   س حةااا واا م  لشبعاا يالف لشتةفااق تعاا يع ع اا  لشب ساايظ ملشنساال  لألسلساال شرااة ا لشتجتنعااا لشعةسيااا لألمرمسيااا شلباا مي   -2

 لش عنة(.

 

الدكي سديتم ةشدرا علدأ الموقدي اإللكتروةدي للشدركة أو توكيد  مسداهم  ادرعةكم، يةو) حضنر     ل لالوبتل  م  خال  لشةلسط لإلشتبةمنال 

قبد   (hhabash@euroarabins.comلالشتبةمنال  بواسدطة البريدد ترسد  إلكتروةيداً المراتدة وتوقيعهدا علدأ أن وكل  بتعبئدة التسديمة 

 التاريخ المحدد لالجتماع المككور أعالا.

*وتجدراالشارة بأةه يح  لكد  مسداهم طدرأل األسدئلة واالستاسدارا  إلكتروةيداً قبد  التداريخ المحددد لالجتمداع مدن ادال  الدرابط اإللكتروةدي 

بـ"إجرااا  تةظيم اجتماعدا  الهيئدا  العامدة ومجدالد الكي سيتم ةشرا علأ الموقي اإللكتروةي للشركة ليصار إلأ الرد عليها وكل  عمالً 

الصددادرة عددن  هيئدا  المددديرين للشدركا  المسدداهمة العامددة والشدركا  المسدداهمة الااصدة والشددركا  كا  المسدد ولية المحددودة"اإلدارة و

، علمداً بدأن المسداهم الدكي يحمد  أسدهمأ ال تتد  2020( لسدةة 5ن استةاداً ألحكدام أمدر الددااع رقدم )معالي وزير الصةاعة والتجارة والتموي

الادامد/ط مدن كا  االجدرااا   بةددباالجتماع يح  له طدرأل األسدئلة واالستاسدارا  ادال  االجتمداع سدةدأً لل % من األسهم الممثلة10عن 

                                                 المشار إليها أعالا.

 

 واقبلوا االحترام،،

 رئيس مجلس اإلدارة                                            
  د. فؤاد بجالي                                          

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ل    قسيمة توكي        
 

 

 

 عدد األسهم:               رقم المساهمة: 

 

المجموعاااة الي  ياااة شااا كة أناااا الموقاااه أدناااا. ................................ مااا. الج.ساااية .................... المسااااهم فاااي 
 الاي  غيا  اليااد  اليامة وكياًل ع.ي لحضور اجتماع الهيئة…………………………… فقد أنبت المساهم  األورو ية للتأمي.

وفوضات  بالتواو ت باسامي و ال.ياباة ع.اي  21/02/2023الموافا   الثالثاا يوم  ظه ًا م. الثانية عش في تمام الساعة  سي.يقد
 .أعال. الميكور االجتماعفي 

 

 اسم الموكل:        اسم الشاهد:

 توقيي  :         توقيي  :

 

 الرابط اإللكتروةي لإلجتماع:

https://us02web.zoom.us/j/2955776724?pwd=bndKd2NkSXhXZ0JGcTVlVk9jOUVpQT09 

     Meeting ID: 295 577 6724 

    Passcode: 22023 

 

https://us02web.zoom.us/j/2955776724?pwd=bndKd2NkSXhXZ0JGcTVlVk9jOUVpQT09

