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  وجدول اعمالها دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

 

  حضرات السادة المساهمين.

  تحية طيبة وبعد،

م (    دفاع رق انون ال ام ق الً بأحك نة 13عم م ( 1992) لس دفاع رق ر ال نة 5وأم راءات  2020) لس واإلج
اريخ  وين بت ارة والتم ناعة والتج ر الص الي وزي ن مع ادرة ع دفاع  2020-04-09الص ر ال ب أم بموج

ة ة العادي ة العام اع الهيئ اد اجتم ى انعق ه عل اله وموافقت ي  أع ال المرئ ائل االتص الل وس ن خ  م
ر  اني عش ادي الث ة الع ة العام اع الهيئ ور اجتم وتكم لحض س اإلدارة دع ر مجل ه يس ي، فإن واإللكترون

ق  اء المواف وم األربع ر ي د ظه ن بع دة م اعة الواح ام الس ي تم يعقد ف ذي س ركة وال  2020-06-24للش
ال) م ع م و اكن كابيت ناعية (مس اريع الص ي والمش وير االراض اكن االردن لتط ركة مس اهمي ش ك لمس ذل

وفر  ذي ي اه وال ذكور أدن ركة والم ي للش ع اإللكترون ى الموق ور عل ي المنش رابط اإللكترون الل ال ن خ م
اهمين  ي للمس ال المرئ يلة اإلتص ة وس الل تقني ن خ ي  )EqraTechMeeting(VEMS))(م ر ف للنظ

  جدول األعمال التالي واتخاذ القرارات:

  .20/04/2019شر المنعقد في تالوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي ع -1

 .2020، والخطة المستقبلية للعام 31/12/2019تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  التصويت على -2
 .31/12/2019تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في  التصويت على  -3
، والمصادقة 31/12/2019البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في  التصويت على -4

 عليها.
 .31/12/2019إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  -5
 وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم. 2020انتخاب مدققي الحسابات للعام  -6

 www.masaken.joحضوركم هذا اإلجتماع من خالل الرابط اإللكتروني المنشور على الموقع اإللكتروني للشركة يرجى 
ً بواسطة البريد اإللكتروني  القسيمة المرفقةأو توكيل مساهم اخر عنكم وذلك بتعبئة  وتوقيعها وعلى ان ترسل الكترونيا

info@masaken.jo  قبل التاريخ المحدد لإلجتماع المذكور أعاله، كما نرجو من المساهمين الممثلين لشركات او مؤسسات
 او شخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية.

ً ق بل تاريخ اإلجتماع المحدد من خالل البريد وتجدر اإلشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح األسئلة واإلستفسارات الكترونيا
اإللكتروني المشار إليه اعاله ليتم الرد عليها وذلك عمال بأحكام البند خامساً/ج من االجراءات الصادرة عن معالي وزير 

ماع يحق له )% من األسهم الممثلة في االجت10الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهماً ال تقل عن (
  طرح االسئلة واالستفسارات خالل اإلجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات اإلجراءات المشار اليها اعاله.

  

  يحيى إسميك

  رئيس مجلس اإلدارة
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 قسيمة التوكيل

 

األسهم:...................................رقم المساهم :...........................................                               عدد   

 

 

مساهماً أنا الموقع أدناه ...................................................................... من الجنسية.................... بصفتي 

قد عينت : الصناعية (مساكن كابيتال) م ع م في شركة مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع 

............المساهم......................................................................................................................  

بعد ظهر  وكيالً عني وممثالً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من

وذلك بواسطة وسيلة اإلتصال المرئي واإللكتروني وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة  2020- 06-24يوم األربعاء الموافق 

 عني.

  

 

 

 

 


