
 
 شركة التأمین الوطنیة 

 السنوي العادي  الھیئة العامة عادي واجتماع العامة غیر الھیئة ال  دعوة لحضور اجتماع
 لمساھمي شركة التأمین الوطنیة المساھمة العامة المحدودة 

 

 ،،المساھم الكریم /السید 
 

 تحیة طیبة وبعد،
 

ــركات رقم 149عمالً بأحكام المادة "  ــنة  12" " من قانون الش ــر مجلس اإلدارة دعوة   )84) و(85(  والمادة  1964" لس ــركة، یس من النظام الداخلي للش
  ان ـسیعقد  ینذلالالھیئة العامة غیر العادي  والـسنوي  الھیئة العامة العادي    يالمـساھمین الكرام في ـشركة التأمین الوطنیة المـساھمة العامة لحضـور اجتماع

اعة الثانیة   -ي مجمع أبراج الوطنیة  في المركز الرئیـسي للـشركة الكائن ف ارع القدس البیرة الـس رـش .  01/04/2021من ظھر یوم الخمیس الموافق    ةعـش
الســنوي والحســابات  التقریر  و  الدعوات  حیث یوجد على الموقع  pal.com-www.nicلكتروني للشــركة  بإمكان المســاھمین االطالع على الموقع اإل

یل  تعبئة طلب الحـضور و/أو التوك  للمـساھمین ، وكذلك یمكنھا التابعةتجموعة ـشركة التأمین الوطنیة وـشركلم  31/12/2020الختامیة للـسنة المنتھیة في  
اه ـجدول األعـمال وإقرار 02-2407460ـفاكس رقم:  و/أو بواســــــطة ال  pal.com-ir@nicلكتروني  وإـعادـتھ للشـــــرـكة على البرـید اإل ، ونبین لكم أدـن

 التوصیات التالیة:
 

 العادي: غیر  اجتماع الھیئة العامة :  والً أ
 

ســھم القیمة    20,000,000دوالر أمریكي موزع على   20,000,000دوالر أمریكي إلى   15,000,000زیادة رأســمال الشــركة االســمي من  .1
  .أمریكي واحداالسمیة للسھم دوالر 

 

 " من عقد تأسیس الشركة لتصبح على النحو التالي:  3تعدیل المادة " .2
 :  النص الحالي

 رأســـمال الشـــــركة: 
 سھم القیمة االسمیة لكل سھم دوالر أمریكي واحد. 15,000,000دوالر أمریكي مقسمة إلى  15,000,000یتألف رأسمال الشركة من 

 

 المقترح:  الجدید النص
 رأســــمال الشـــــركة:

 ســھم القیمة االســمیة لكل ســھم دوالر أمریكي واحد   20,000,000دوالر أمریكي مقســمة إلى   20,000,000یتألف رأســمال الشــركة من 
ــنوات من تاریخ ھذه الزیادة وبعد أخذ  ــبة خالل مدة أربع سـ یة موافقات تنظیمیة  أبحیث یتم تغطیتھ بالطریقة التي یراھا مجلس اإلدارة مناسـ

 .  و/أو إشرافیة تكون الزمة بھذا الخصوص
 

 " من النظام الداخلي للشركة بحیث تصبح على النحو التالي: 6تعدیل المادة " .3
 النص الحالي:

 رأســــمال الشـــــركة:
 سھم القیمة االسمیة لكل سھم دوالر أمریكي واحد. 15,000,000دوالر أمریكي مقسمة إلى  15,000,000یتألف رأسمال الشركة من 

   :المقترح  الجدید  النص
 رأســــمال الشـــــركة:

 القیمة االســمیة لكل ســھم دوالر أمریكي واحد ســھم   20,000,000دوالر أمریكي مقســمة إلى   20,000,000یتألف رأســمال الشــركة من 
ــنوات من تاریخ ھذه الزیادة وبعد أخذ  ــبة خالل مدة أربع سـ یة موافقات تنظیمیة  أبحیث یتم تغطیتھ بالطریقة التي یراھا مجلس اإلدارة مناسـ

 .و/أو إشرافیة تكون الزمة بھذا الخصوص
 

 ً  العادي:السنوي  الھیئة العامة    اجتماع  : ثانیا
 سماع تقریر مجلس اإلدارة ومناقشتھ والموافقة علیھ. .1
 ومناقشتھ والمصادقة علیھ. 31/12/2020سماع تقریر مدقق حسابات الشركة للسنة المنتھیة في  .2
 مناقشة الحسابات الختامیة والمیزانیة السنویة والمصادقة علیھا وعلى جمیع المخصصات واالحتیاطیات الواردة فیھا. .3
 على توصیة مجلس اإلدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة.الموافقة   .4
أرباح نقدیة على مســاھمي الشــركة المســجلین في ســجالتھا والســوق المالي    توزیع  بخصــوصالموافقة على توصــیة مجلس اإلدارة   .5

ســـنت لكل ســـھم وبمبلغ    22.5والمدفوع أي بواقع    قبل الزیادة  % من رأس المال االســـمي22.5بتاریخ اجتماع الھیئة العامة بنســـبة  
 .دوالر أمریكي 3,375,000إجمالي قیمتھ  

ــوص   .6 ــیة مجلس اإلدارة بخص ــھم منحة مجانیة عددھا  الموافقة على توص ــمیة إجمالیة مقدارھا   2,250,000توزیع أس ــھم بقیمة إس س
% من 15دوالر أمریكي لمسـاھمي الشـركة المسـجلین في سـجالتھا والسـوق المالي بتاریخ اجتماع الھیئة العامة بواقع    2,250,000

 دوالر امریكي. 17,250,000ح رأسمال الشركة المدفوع  رأسمال الشركة قبل الزیادة بحیث یصب
 . 31/12/2020عن كل ما یتعلق بتصرفاتھم عن السنة المالیة المنتھیة في   ة مجلس االدارةإبراء ذمإبراء ذمتھم  .7
 وتفویض مجلس اإلدارة بتحدید أتعابھم. 31/12/2021تعیین مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتھیة في  .8

 

%على األقل من أســھم الشــركة طرح إدراج بنود  10وتطبیقاً لمبادئ مدونة الحوكمة الفلســطینیة فإنھ یحق للمســاھمین الذین یملكون مجتمعین   علماً بأنھ
 جدیدة على جدول أعمال الھیئة.

في الفعالیات الرســمیة والعامة    ونظراً لظروف جائحة كورونا الراھنة، وبحســب التعلیمات الصــادرة من الجھات الرقابیة حول اقتصــار عدد المشــاركین
ــالھ عبر البرید ــند التوكیل المرفق مع ھذه الدعوة، وإرس اإللكتروني    بالحد األدنى، نتطلع إلى حضــوركم بالوكالة كإجراء وقائي من خالل توقیع نموذج س

pal.com-ir@nic  وذلك، قبل ثماني وأربعین ساعة على األقل من موعد عقد االجتماع بشرط أن یكون   02-2983800، ھاتف رقم نسة/ حنان ھّمارلآل
 .ذلك ألحد مساھمي الشركة

 

 .15/03/2021تحریراً في 
 عزیـــز عبـــد الجـواد

 س اإلدارةرئیـس مجل

http://www.nic-pal.com/
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