دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي
للشركة األردنية الفرنسية للتأمين م.ع.م وجدول أعمالها
حضرات المساهمين
تحية طيبة وبعد...
عمالً بأحكام قانون الدفاع رقم ( )13لسنة  1992وأمر الدفاع رقم ( )5لسنة  2020والمنشور في الجريدة
الرسمية بتاريخ  2020/3/31واإلجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ
 2020/4/9بموجب أمر الدفاع أعاله وموافقتة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خالل وسائل االتصال
المرئي والمسموع اإللكتروني .
يسر مجلس اإلدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة ،والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية
عشر من ظهر يوم الخميس الموافق  ،2022/5/12وذلك من خالل الرابط المنشور على موقع الشركة
اإللكتروني والمذكور ادناه والذي يوفر وسيلة االتصال المرئي والمسموع اإللكتروني للمساهمين من خالل
تقنية zoomعلى الرابط.
https://zoom.us/j/94455899669?pwd=TXcrb2dyYTBCdDRFb2RpYkdnOG11dz09
للنظر في األمور التالية-:
-1
-2
-3
-4
-5

تالوة محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي للسنة السابقة.
تالوة تقرير مدقق الحسابات الخارجي لحسابات الشركة عن السنة المنتهية .2021/12/31
مناقشة تقريرمجلس اإلدارة والخطة المستقبلية للشركة والبيانات المالية كما هي في 2021/12/31
وبيان األرباح والخسائر وتوزيع االحتياطات والمخصصات وفق احكام القانون.
ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في  2021/12/31ضمن
القانون.
انتخاب مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الشركة لعام  2022وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد اتعابه

نرجو حضور االجتماع من خالل اإلرشادات الموجودة على موقع الشركة االلكتروني www.jofico.com
او توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل إلكترونيا بواسطة البريد
االلكتروني إلى ) (info@jofico.comقبل موعد االجتماع.
وتجدر اإلشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح األسئلة واالستفسارات إلكترونيا ً قبل التاريخ المحدد لالجتماع من
خالل الرابط اإللكتروني المشار إليه أعاله ليصار الى الرد عليها وذلك عمالً باحكام البند خامساً/ج من
االجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين  ،علما ً بأن المساهم الذي يحمل اسهما ً ال تقل
عن  %10من األسهم الممثلة باإلجتماع يحق له طرح األسئلة واإلستفسارات خالل اإلجتماع سندا ً للبند خامساً /ط
من ذات اإلجراءات المشار إليها أعاله.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام

رئيس مجلس اإلدارة
أيمن شفيق جميعان

قسيمة توكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
رقم المساهم:
أنا /نحن:

عدد األسهم:
بصفتي مساهما ً في الشركة األردنية الفرنسية للتأمين المساهمة
وكيالً عني وفوضته ان يصوت بالنيابة عني في

العامة المحدودة ،فقد عينت

اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد بواسطة وسيلة االتصال المرئي ,واإللكتروني في تمام الساعة الثانية
عشر من ظهر يوم الخميس الموافق . 2022.05.12

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

توقيع الموكل

