
 

األردن 11953عمان5821( ، صندوق بريد 504( ، مكتب رقم )5، ط ) 1مساكن التجاريشارع المدينة المنورة ،مجمع   

  06-5543505، فاكس:  5542757،  06-5542756هاتف:

   

 وجدول اعمالها دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

 

 حضرات السادة المساهمين.

 تحية طيبة وبعد،

واإلجالالالالالالراصاد الصالالالالالالادرة  2020( لسالالالالالالنة 5وأمالالالالالالر الالالالالالالدفاع رقالالالالالالم ) 1992( لسالالالالالالنة 13عمالالالالالالكا بقاكالالالالالالام قالالالالالالانون الالالالالالالدفاع رقالالالالالالم )   

عالالالالالالن مزالالالالالالالع وويالالالالالالر الصالالالالالالناعة والتجالالالالالالارة والتمالالالالالالوين بموجالالالالالالب أمالالالالالالر الالالالالالالدفاع أعالالالالالالك  ومواف تالالالالالال  ع الالالالالال  انز الالالالالالاد اجتمالالالالالالاع ال ي الالالالالالة 
يسالالالالالالالر مج الالالالالالالس اإلدارة دعالالالالالالالوتكم لا الالالالالالالور  مالالالالالالالن ئالالالالالالالك  وسالالالالالالالا   انتصالالالالالالالا  المر الالالالالالالع واإللكترونالالالالالالالع، ف نالالالالالالال   الزامالالالالالالالة الزاديالالالالالالالة

 انثنالالالالينمالالالالن ي الالالالر يالالالالوم  الثانيالالالالة عشالالالالرعشالالالالر ل شالالالالركة والالالالالتي سالالالاليز د فالالالالع تمالالالالام السالالالالاعة  الثالالالالال اجتمالالالالاع ال ي الالالالة الزامالالالالة الزالالالالادي 
لمسالالالالالالالالالالاهمع شالالالالالالالالالالركة مسالالالالالالالالالالاكن انردن لتطالالالالالالالالالالوير انرا الالالالالالالالالالع والمشالالالالالالالالالالاريع الصالالالالالالالالالالناعية )مسالالالالالالالالالالاكن  2020-04-26الموافالالالالالالالالالالق 

اإللكترونالالالالالالع المنشالالالالالالالور ع الالالالالال  الموقالالالالالالالع اإللكترونالالالالالالع ل شالالالالالالالركة والمالالالالالالتكور أدنالالالالالالالا  كابيتالالالالالالا ( م ع م وتلالالالالالالا مالالالالالالالن ئالالالالالالك  الالالالالالالالرابط 
ل نيالالالالالالر فالالالالالالع جالالالالالالدو  األعمالالالالالالا  التالالالالالالالع  (ZOOM)مالالالالالالن ئالالالالالالك  تطبيالالالالالالق والالالالالالالتي يالالالالالالوفر وسالالالالالالي ة اإلتصالالالالالالا  المر الالالالالالع ل مسالالالالالالاهمين 

 واتئات ال راراد:

 .24/06/2020عشر المنز د فع  الثانعتكوة ما ر إجتماع ال ي ة الزامة الزادي  -1

 .2021، والئطة المست ب ية ل زام 31/12/2020ت رير مج س اإلدارة عن السنة المالية المنت ية فع  التصويد ع   -2

 .31/12/2020ت رير مدق ع الاساباد ل سنة المالية المنت ية فع  التصويد ع    -3

 ، والمصادقة ع ي ا.31/12/2020البياناد المالية الموادة ل شركة وميوانيت ا الزامة ل سنة المالية المنت ية فع  التصويد ع   -4

 .31/12/2020إبراص تمة ر يس وأع اص مج س اإلدارة عن السنة المالية المنت ية فع  -5

 وتفويض مج س اإلدارة بتاديد أتزاب م. 2021انتئاب مدق ع الاساباد ل زام  -6

 : يرج  ا وركم هتا اإلجتماع من ئك  الرابط اإللكترونع

https://zoom.us/j/91006357870?pwd=TjZZYldpTURPK2JoWlg2c1paMEU

4QT09 

أو توكيالالالالالالال  مسالالالالالالالالاهم ائالالالالالالالالر عالالالالالالالنكم وتلالالالالالالالالا بتزب الالالالالالالالة  www.masaken.joالمنشالالالالالالالور ع الالالالالالالال  الموقالالالالالالالع اإللكترونالالالالالالالالع ل شالالالالالالالالركة و 

قبالالالالالالالال   info@masaken.joوتوقيز الالالالالالالالا وع الالالالالالالال  ان ترسالالالالالالالال  الكترونيالالالالالالالالاا بواسالالالالالالالالطة البريالالالالالالالالد اإللكترونالالالالالالالالع  المرف الالالالالالالالةال سالالالالالالالاليمة 

التالالالالالالاريد الماالالالالالالدد لوجتمالالالالالالاع المالالالالالالتكور أعالالالالالالك ، كمالالالالالالا نرجالالالالالالو مالالالالالالن المسالالالالالالاهمين الممث الالالالالالين لشالالالالالالركاد او م سسالالالالالالاد او شالالالالالالئ  

 سمية.اعتباري عام تثبيد تمثي  م بموجب كتب ر

 ع   موقع الشركة اإللكترونع. 2020ع ما بقن  يمكنكم انطكع ع   الت رير السنوي والبياناد المالية ل شركة عن الزام 

ار وتجدر اإلشارة بقن  ياق لك  مساهم طرح األس  ة واإلستفساراد الكترونياا قب  تاريد اإلجتماع المادد من ئك  البريد اإللكترونع المش

 ماا بقن إلي  اعك  ليتم الرد ع ي ا وتلا عمك بقاكام البند ئامساا/ج من انجراصاد الصادرة عن مزالع ووير الصناعة والتجارة والتموين، ع

(% من األس م الممث ة فع انجتماع ياق ل  طرح انس  ة وانستفساراد ئك  اإلجتماع سنداا 10المساهم التي يام  اس ماا ن ت   عن )

 ل بند ئامساا/ط من تاد اإلجراصاد المشار الي ا اعك .

 

 يحيى إسميك

 رئيس مجلس اإلدارة

https://zoom.us/j/91006357870?pwd=TjZZYldpTURPK2JoWlg2c1paMEU4QT09
https://zoom.us/j/91006357870?pwd=TjZZYldpTURPK2JoWlg2c1paMEU4QT09
http://www.masaken.jo/
mailto:info@masaken.jo
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 قسيمة التوكيل

 

:...........................................                               عدد األس م:...................................رقم المساهم   

 

 

ا أنا الموقع أدنا  ...................................................................... من الجنسية.................... بصفتع  فع شركة  مساهما

مساكن األردن لتطوير األرا ع والمشاريع الصناعية )مساكن كابيتا ( م ع م قد عيند : 

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

 انثنينيوم من ي ر  الثانية عشرعشر ل شركة والتي سيز د فع تمام الساعة  الثال ع ال ي ة الزامة الزادي وكيكا عنع وممثكا لع فع اجتما

وتلا بواسطة وسي ة اإلتصا  المر ع واإللكترونع وفو ت  بقن يصود ب سمع وبالنيابة عنع. 2020-04-26الموافق   

  

 

 

 

 


