
 

 

 
                                  

 م.ع.م  شركة الشرق العربي للتأمين

 والعشرون الثالث  دعوة الجتماع الهيئة العامة العادي 

 

 ،،،تحية طيبة وبعد 

واالجراءات الصننادرة عن   1992( لسنن ة  13أحكام قا ون الدفاع رقم )والصننادر بمضت نن    2020( لسنن ة  5)رقم عمالً بأحكام أمر الدفاع  

فإ ه يسننر مجلإ ادارة شننركة الشننرق  ،  جتماع عضاد االاوموافضته عل     09/04/2020معالي وزير الصنن اعة والتجارة والتموين بتاري  

رة الصننن اعة والتجارة والتموين تحت الرقم  والمسنننجلة لدا دائرة مراقبة الشنننركات في وزا  المسنننا مة العامة المحدودة  العربي للتأمين

والذي سننيعضد في تمام    والعشننرون  لثالثا( )ويشننار اليها فيما بعد بننننننن (الشننركة(( دعوتكم لح ننور اجتماع الهيئة العامة العادي  ٣٠٩)

 Microsoftلكترو ي )وذلك بواسنننطة وسنننيلة االتصننناو المرئي واإ  ، 22/04/2021الموافق    الخميإيوم    ظهراً   الثا ية عشنننرالسننناعة  

teams  الذي سننيتم  شننرى عل  الموقل اإلكترو ي للشننركة والذي سننيوفر وسننيلة االتصنناو المرئي    اإلكترو ي(، وذلك من خالو الرابط

 ل ظر في األمور التالية:للمسا مين ل

 والعشرين:  الثالثجدوو األعماو الجتماع الهيئة العامة العادي  

 .15/6/2020تالوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ  .1

 سماع تقرير مدققي الحسابات.  .2

 مناقشة تقرير مجلس اإلدارة والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.  .3

 والمصادقة عليها.  2020/ 12/ 31مناقشة حسابات الشركة وبياناتها المالية للسنة المنتهية في  .4

 . 12/2020/ 31وأعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في  إبراء ذمة رئيس   .5

في   .6 المنتهية  المالية  السنة  أرباح  كامل  بتدوير  العادية  العامة  للهيئة  والبالغة    12/2020/ 31التوصية 

 . دينار أردني   5,675,597

 تفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم. تحديد أتعابهم أو و  2021انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام  .7

الشرك .8 لتعليمات حوكمة  لعام  وفقاً  العامة  المساهمة  اإلشراف على عقد    2017ات  جتماعات  اوتعليمات 

 .انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة أربع سنوات قادمة الهيئة العامة،

 

يرجى كما    )www.gig.com.jo(للشننننركة    الم شننننورة عل  الموقل اإلكترو يوطالع عل  البيا ات المالية والتضرير السنننن وي  يرج  اال

أو توكيو مسنننا م عخرع كم، وذلك بتعبئة    للشنننركةالم شنننور عل  الموقل اإلكترو ي    حضووكم ه ا ا اتجاع م  خ ل ا اارا ا اكاراري  

ً الضسنننننيمنة المرفضنة وتوقيعها عل  أن  قبو التاري  المحدد    (.alawneh@gig.com.jotاراري   )اكبواسنننننطة البريد    ترسنننننو الكترو يا

 لالجتماع المذكور أعالى.

*وتجدراالشننارة بأ ه يحق لكو مسننا م طرس األسننئلة واالسننتلسننارات الكترو ياً قبو التاري  المحدد لالجتماع من خالو الرابط اإلكترو ي  

بنن(اجراءات ت ظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالإ  الذي سيتم  شرى عل  الموقل اإلكترو ي للشركة ليصار ال  الرد عليها وذلك عمالً  

الصنادرة عن    يئات المديرين للشنركات المسنا مة العامة والشنركات المسنا مة الخاصنة والشنركات ذات المسنلولية المحدودة(اإدارة و

، علماً بأن المسننا م الذي يحمو أسننهمأ ال تضو 2020( لسنن ة  5ن اسننت اداً ألحكام أمر الدفاع رقم )معالي وزير الصنن اعة والتجارة والتموي

الخامإ/ط من ذات االجراءات    ب دباالجتماع يحق له طرس األسنئلة واالسنتلسنارات خالو االجتماع سن دأً لل  % من األسنهم الممثلة10عن 

                                                 المشار اليها أعالى.

 واقبلوا االحترام،،
 

 رئيس مجلس اإلدارة                                            
 ناصر أحمد اللوزي                                            
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