
 

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

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

 وجدول اعمالها دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

 

 حضرات السادة المساهمين.

 تحية طيبة وبعد،

واإلجالالالالالالرا ا   2020( لسالالالالالالنة 5وأمالالالالالالر الالالالالالالدفاع رقالالالالالالم ) 1992( لسالالالالالالنة 13عمالالالالالالكا بقاكالالالالالالام قالالالالالالانون الالالالالالالدفاع رقالالالالالالم )   

الصالالالالالادرة عالالالالالن ماالالالالالالو وتيالالالالالر الصالالالالالناعة والتجالالالالالارة والتمالالالالالوين بموجالالالالالب أمالالالالالر الالالالالالدفاع أعالالالالالك  ومواف تالالالالال  ع الالالالال  انا الالالالالاد 
يسالالالالالر مج الالالالالس اإلدارة  مالالالالالن سالالالالالكت وسالالالالالاعت اإلتصالالالالالات المرعالالالالالو واإللكترونالالالالالو، ف نالالالالال   اجتمالالالالالاع الايعالالالالالة الاامالالالالالة الااديالالالالالة

الثانيالالالالة عشالالالالر ل شالالالالركة والالالالالتي سالالالاليا د فالالالالو تمالالالالام السالالالالاعة  الرابالالالالعدعالالالالوتكم لااالالالالور اجتمالالالالاع الايعالالالالة الاامالالالالة الاالالالالادي 
لمسالالالالالالاهمو شالالالالالالركة مسالالالالالالاكن اإلردن لتطالالالالالالوير اإلرااالالالالالالو  2022-04-24الموافالالالالالالق  األاالالالالالالدمالالالالالالن ماالالالالالالر يالالالالالالوم  عشالالالالالالر

لكترونالالالالالو المنشالالالالالالور ع الالالالالال  الموقالالالالالالع والمشالالالالالاريع الصالالالالالالناعية )مسالالالالالالاكن كابيتالالالالالالات( م ع م وتلالالالالال  مالالالالالالن سالالالالالالكت الالالالالالالرابط اإل
مالالالالالالن سالالالالالالكت تطبيالالالالالالق اإللكترونالالالالالالو ل شالالالالالالركة والمالالالالالالتكور أدنالالالالالالا  والالالالالالالتي يالالالالالالوفر وسالالالالالالي ة اإلتصالالالالالالات المرعالالالالالالو ل مسالالالالالالاهمين 

(ZOOM) : ل نمر فو جدوت األعمات التالو واتسات ال رارا 

 .26/04/2021عشر المنا د فو  الثالثتكوة ماار إجتماع الايعة الاامة الاادي  -1

 .2022، والسطة المست ب ية ل اام 31/12/2021ت رير مج س اإلدارة عن السنة المالية المنتاية فو  التصوي  ع   -2

 .31/12/2021ت رير مدق و الاسابا  ل سنة المالية المنتاية فو  التصوي  ع    -3

، والمصادقة 31/12/2021البيانا  المالية الموادة ل شركة وميتانيتاا الاامة ل سنة المالية المنتاية فو  التصوي  ع   -4

 ع ياا.

 .31/12/2021إبرا  تمة رعيس وأعاا  مج س اإلدارة عن السنة المالية المنتاية فو  -5

 وتفويض مج س اإلدارة بتاديد أتاابام. 2022انتساب مدق و الاسابا  ل اام  -6

لكترونو ل شركة المنشور ع   الموقع اإلو المواح أدنا  يرج  ااوركم هتا اإلجتماع من سكت الرابط اإللكترونو

www.masaken.jo  وتوقيااا وع   ان ترست الكترونياا بواسطة  ال سيمة المرف ةأو توكيت مساهم اسر عنكم وتل  بتابعة

تماع المتكور أعك ، كما نرجو من المساهمين الممث ين قبت التاريخ المادد لإلج info@masaken.joالبريد اإللكترونو 

 لشركا  او مؤسسا  او شسص اعتباري عام تثبي  تمثي ام بموجب كتب رسمية.

https://us06web.zoom.us/j/81828653196?pwd=QUR3Yk1JR1pXTUdoY2p4RGExSmlrZz09 

وتجدر اإلشارة بقن  ياق لكت مساهم طرح األسع ة واإلستفسارا  الكترونياا قبت تاريخ اإلجتماع المادد من سكت البريد 

اإللكترونو المشار إلي  اعك  ليتم الرد ع ياا وتل  عمك بقاكام البند سامساا/ج من اإلجرا ا  الصادرة عن ماالو وتير 

(% من األسام الممث ة فو اإلجتماع ياق ل  10ة والتجارة والتموين، ع ماا بقن المساهم التي يامت اساماا إل ت ت عن )الصناع

 طرح اإلسع ة واإلستفسارا  سكت اإلجتماع سنداا ل بند سامساا/ط من تا  اإلجرا ا  المشار الياا اعك .

 

 يحيى إسميك

 رئيس مجلس اإلدارة
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  06-5543505، فاكس:  5542757،  06-5542756هاتف:

 

 

 قسيمة التوكيل

 

........رقم المساهم :...........................................                               عدد األسام:...........................  

 

 

ا أنا الموقع أدنا  ...................................................................... من الجنسية.................... ب صفتو مساهما

فو شركة مساكن األردن لتطوير األرااو والمشاريع الصناعية )مساكن كابيتات( م ع م قد عين  : 

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

من مار  الثانية عشرعشر ل شركة والتي سيا د فو تمام الساعة  الرابعلو فو اجتماع الايعة الاامة الاادي  وكيكا عنو وممثكا 

وفوات  بقن يصو  ب سمو وبالنيابة وتل  بواسطة وسي ة اإلتصات المرعو واإللكترونو  2022-04-24الموافق  األاديوم 

 عنو.

  

 

 

 

 


