
 

   

   
 حرضات املسامهني الكرام 

 حتية طيبة وبعد،

 

وجب مب 9/4/1212والاجراءات الصادرة من معايل وزير الصناعة والتجارة والمتوين بتارخي  1212( لس نة  5وامر ادلفاع رمق )  3991( لس نة  31قانون ادلفاع رمق ) معاًل بأ حاكم 

 دعوتمك حلضور اجامتع الهيئة العامة العادي  الادارةيرس جملس  , الهيئة العامة العادي من خالل وسائل التواصل املريئ والالكرتوينىل انعقاد اجامتع امر ادلفاع اعاله وموافقته ع

( املنشور عىل   zoomملسامهي رشكة التأ مني الوطنية م.ع.م وذكل من خالل الرابط الالكرتوين ) 12/4/1213املولفق  الثالاثءمن ظهر يوم  الواحدةاذلي س يعقد يف متام الساعة 

  -املوقع الالكرتوين للرشكة واملذكور ادانه واذلي يوفر وس يةل االتصال املريئ للمسامهني و للنظر يف الامور التالية :
 

 قراءة قرارات اجامتع الهيئة العامة العادية السابق. .3

 واملصادقة علهيا. 1213وخطة العمل للعام  1212التصويت عىل تقرير جملس الادارة عن أ عامل الرشكة للعام  .1

 13/31/1212والتصويت عىل املزيانية العامة واحلساابت اخلتامية عن الس نة املنهتية يف  13/31/1212التصويت عىل تقرير مدققي احلساابت عن الس نة املنهتية يف  .1

 ا.واملصادقة علهي

 . 1212ابراء ذمة جملس االإدارة عن الس نة املالية  .4

 تفويض جملس االإدارة ابستامثر أ موال الرشكة يف أ مالك أ و أ سهم أ و ما يراه مناس بًا ومبا يتفق وغاايت الرشكة وأ حاكم القانون. .5

 اهبم.وحتديد أ تعاهبم أ و تفويض جملس االإدارة بتحديد اتع 1213انتخاب مدققي احلساابت للس نة املالية  .6

 .1237/هـ من تعلاميت حومكة الرشاكت املسامهة املدرجة لس نة 6سامع تقرير موجز حول أ عامل اللجان املنبثقة عن جملس الادارة وذكل استناداً الحاكم املاده  .7
 

 

 

قبل املوعد احملدد لالجامتع    )info@natinsurance.joالالكرتوين )او توكيل مسامه اخر عنمك , وذكل بتعبئة القس مية املرفقة وتوقيعها عىل ان ترسل الكرتونيا بواسطة الربيد 

 املذكور اعاله .

اعاله ليصار اىل الرد علهيا وذكل  شار اليهوجتدر الاشارة ابنه حيق للك مسامه طرح الاس ئةل والاس تفسارات الكرتونيا قبل التارخي احملدد لالجامتع من خالل الرابط الالكرتوين امل 

% من الاسهم املمثةل ابالجامتع 32 تقل عن معال ابحاكم البند خامسا / ج من الاجراءات الصادرة عن معايل وزير الصناعة والتجارة والمتوين , علام ابن املسامه اذلي حيمل اسهام ال

 خامسا / ط من ذات الاجراءات املشار الهيا اعاله .حيق هل طرح الاس ئةل والاس تفسارات خالل الاجامتع س ندا للبند 

 

 

 

 ،،، وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 
 رئيس مجلس اإلدارة                                                                    

 سختيان منجد منير                                                                             
 

 

.............................................................................................................. 

 
 شركة التأمين الوطنية م.ع.م 

 قسيمة توكيل
 

 

 
  عدد ال سهم: رمق املسامه: 

 

م.ع.م قـــــــــد عينــــــــــت   «                               »بصـــــــــفيف مســـــــــاهامً يف  «                    »مـــــــــن ا نســـــــــ ية  «                                          »أ ان 

ظهر يوم من  الواحدةوكيالً عين وفوضته أ ن يصوت ابمسي و ابلنيابة عين يف اجامتع الهيئة العامة العادية اذلي تعقده الرشكة يف متام الساعة …………………………………………………… 

 . 12/4/1213املوافق  الثالاثء

 

 ............... س نة .............حتريراً يف هذا اليوم ................. من شهر 

 

 

 توقيع املولك:       امس الشاهد وتوقيعه: 

mailto:info@natinsurance.jo

