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 عماهلاوجدول أ والعشرين السادسجتماع اهليئة العامة العادي السنوي إدعوة حلضور 
 ردن الدولية للتأمنيملسامهي شركة األ

 
 حضرات السادة املسامهني الكرام ،،،

 

 حتية طيبة وبعد:
 

جراءات تنظيم إو ، 2020( لسنة 5امر الدفاع رقم )و  1992( لسنة 13الدفاع رقم ) حكام قانونأب عملا 
مة والشركات املسامهة اخلاصة دارة وهيئات املديرين للشركات املسامهة العاتماعات اهليئات العامة وجمالس اإلجإ

 تهوموافق 9/4/2020ن بتاريخ مويوالشركات ذات املسؤولية احملدودة والصادرة عن معايل وزير الصناعة والتجارة والت
 .على عقد االجتماع

امة العادي الذي سيعقد يف متام جتماع اهليئة العإالدولية للتأمني بدعوتكم حلضور  ردندارة شركة األإيتشرف جملس 
، كرتوينال املرئي واإل تصوذلك من خلل وسيلة اإل 28/04/2022 املوافق اخلميسيوم  ظهر عشرالثانيه الساعة 
وين للشركة، واملذكور لكرت املنشور على املوقع اإللكرتوين ( وذلك من خلل الرابط اإلZOOM) تطبيقبواسطة 

  -املرئي للمسامهني للنظر يف االمور التالية : اإلتصالادانه، والذي يوفر وسيلة 
    

 عمال :بنود جدول األ -اوال:
 . جتماع اهليئة العامة العادية السابقإقراءة قرارات  -1
واملصادقة  2022للعام خطة العمل و   2021عمال الشركة أدارة عن التصويت على تقرير جملس اإل -2

 عليها.
على امليزانية  والتصويت 31/12/2021التصويت على تقرير مدققي احلساابت عن السنة املنتهية يف  -3

 عليها.و املصادقة  31/12/2021املنتهية يف اخلتامية عن السنة العامة واحلساابت 
 . 2021 دارة عن السنة املاليةبراء ذمة جملس اإلإ  -4
 حديد اتعاهبم دارة بتتفويض جملس اإل واوحتديد اتعاهبم   2022نتخاب مدققي احلساابت للسنة إ -5
ه من /6املادة حكام ال ستناداا إدارة وذلك عمال اللجان املنبثقة عن جملس اإلأمساع تقرير موجز حول  -6

 .2017املسامهة املدرجة لسنة  تعليمات حوكمة الشركات
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 ستفسارات :ه االسئلة واإلجتماع وتوجيالية حضور اإل -اثنيا:

    من خلل الرابط االلكرتوين  ZOOM  تطبيقمن خلل  رجى حضوركمي  
https://newtoninsurance.zoom.us/j/82340615171?pwd=cUdPY2lrR0k5b1RBRDBPRzh4MUJYdz09 

، أو توكيل مساهم اخر  27/04/2022واحلضور متاح لكل مساهم مسجل يف سجلت الشركة كما بتاريخ    
الربيد االلكرتوين  ن ترسل الكرتونياا بواسطةأعلى وتوقيعها  عنكم وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل املرفقة كاملة

(Shareholders@newtoninsurance.com)  هواتفأو من خلل تطبيق الواتس اب على 
 اعله . اإلجتماع املذكور موعدقبل  00962796916910او هاتف   00962795101279رقم 

  ردين رة عن جواز السفر للمساهم غري األردين او صو املدنية للمساهم األهوية االحوال رفاق صورة عن إيرجى
دين او صورة عن جواز السفر ر ملدنية للمساهم األرفاق صورة عن هوية االحوال اإيف حالة احلضور ابالصالة، و 

يف حالة احلضور ابلوكالة من خلل الربيد االلكرتوين  اهم غري االردين للصيل والوكيلللمس
(Shareholders@newtoninsurance.com)  رقم  هواتفاو من خلل تطبيق الواتس اب على

 املذكور . اتريخ  االجتماع قبل 00962796916910أو   00962795101279
  ع حيق له طرح االسئلة جتما ابإل االسهم املمثلة% من 10علماا أبن املساهم الذي حيمل اسهماا ال تقل عن

ليها اعله  اما ابقي اجراءات املشار للبند خامساا / ط من ذات اإل جتماع سنداا ستفسارات خلل اإلواإل
 للشركة ىنسليت ذكور أعلهامل االلكرتوين جتماع من خلل الربيداملسامهني يرجى توجيه اسئلتهم قبل موعد اإل

 جتماع .إلالرد عليها اثناء ا
  ىل املوقع إالدخول خلل  جتماع منفة الواثئق واملرفقات اخلاصة ابإلىل كاإميكن للسادة املسامهني الوصول

 أو من خلل موقع دائرة مراقبة الشركات newtoninsurance .com .كةللشر االلكرتوين 
 

        حرتام،،مع وافر اإل
 

 امـــــــي قمــــــــوهس                                                                                              
 دارةرئيس جملس اإل
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