
 
 

 شركة التأمین الوطنیة 
 ةدعوة لحضور االجتماع السنوي العادي للھیئة العام 

 لمساھمي شركة التأمین الوطنیة المساھمة العامة   
 
 

 المساھم الكریم،،  ةالسید/
 

 تحیة طیبة وبعد، 
 

ــادة " ــام الم ــالً بأحك ــم "197عم ــركات رق ــانون الش ــن ق ــنة 42" م ــادة " 2021" لس ــن 84والم " م
ــداخلي للشــركةالنظــام  ــأمین ال ــھ یســر مجلــس اإلدارة دعــوة المســاھمین الكــرام فــي شــركة الت ، فإن

المركــز لحضــور اجتمــاع الھیئــة العامــة العــادي الــذي ســیعقد فــي  العامــةالوطنیــة المســاھمة 
 مــن العاشــرةالســاعة  ،بلدیــة البیــرةشــارع  -فــي مجمــع أبــراج الوطنیــة  الرئیســي للشــركة الكــائن

ــباح ــوم  صـ ــیسیـ ــق ال الخمـ ــد 30/03/2023موافـ ــي جـ ــر فـ ــك للنظـ ــرار ول األ وذلـ ــال وإقـ عمـ
 التوصیات التالیة:

 
 سماع تقریر مجلس اإلدارة ومناقشتھ والموافقة علیھ. .1
ــي  .2 ــة ف ــنة المنتھی ــركة للس ــابات الش ــدقق حس ــر م ــماع تقری ــتھ  31/12/2022س ومناقش

 والمصادقة علیھ.
ــنویة  .3 ــة السـ ــة والمیزانیـ ــابات الختامیـ ــة الحسـ ــع مناقشـ ــى جمیـ ــا وعلـ ــادقة علیھـ والمصـ

 ات الواردة فیھا.یالمخصصات واالحتیاط
 الموافقة على توصیة مجلس اإلدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة. .4
 الموافقة على توصیة مجلس اإلدارة بخصوص توزیع األرباح. .5
ــق بتصــرفاتھم  .6 ــا یتعل ــل م ــتھم عــن ك ــراء ذم ــس اإلدارة وإب إخــالء طــرف أعضــاء مجل

 . 31/12/2022السنة المالیة المنتھیة في عن 
 انتخاب مجلس إدارة جدید للشركة لمدة ثالث سنوات.  .7
وتفـــویض  31/12/2023تعیـــین مـــدققي حســـابات الشـــركة عـــن الســـنة المنتھیـــة فـــي  .8

 مجلس اإلدارة بتحدید أتعابھم.
 

ــاً لم ــھ وتطبیق ــاً بأن ــة علم ــادئ مدون ــةب ــطینیة فإ الحوكم ــذالفلس ــاھمین ال ــق للمس ــھ یح ــون ن ین یملك
ــین  ــرح إ %10مجتمع ــركة ط ــھم الش ــن أس ــل م ــى األق ــال عل ــدول أعم ــى ج ــدة عل ــود جدی دراج بن

 الھیئة.
 

ــى المســ ــذي یرغــب فــي حضــور االجتمــاع عل  /الســیدةمــع تســجیل اســمھ فــي قســم األســھم  اھم ال
ار  قبــل ثمــاني  2983800مركــز الرئیســي للشــركة فــي مدینــة البیــرة ھــاتف رقــم الفــي حنــان ھمــّ
 االجتمـــاع ویجــوز التوكیــل لحضــور  االجتمــاع عة علــى األقــل مــن موعــد عقــد وأربعــین ســا

 بشرط أن یكون ذلك ألحد مساھمي الشركة.
 

 01/03/2023تحریراً في 
 عــزیــز عبد الجــواد 
 رئیس مجلس اإلدارة 


