
 

 وجدول أعماله العادي العامة الهيئة الدعوة الجتماع
 

 

 حضرات المساهمين الكرام
            

 

 
 تحية مباركة وبعد،

 
 والتجارة الصناعةالصادرة عن معالي وزير  اإلجراءاتو   1212لسنة  (5)وأمر الدفاع رقم  3991لسنة  (31) بأحكام قانون الدفاع رقم عملا 

من خلل وسائل االتصال المرئي  الهيئة العامة العادية  عله وموافقته على انعقاد اجتماعبموجب أمر الدفاع أ 9/4/1212بتاريخ  والتموين

من  الثانية الساعة تمام الذي سيعقد في  الهيئة العامة العادي  جلس اإلدارة دعوتكم لحضور اجتماع، يسر م31/25/1212بتاريخ  واإللكتروني

المنشور على  اإللكترونيلرابط من خلل ا وذلكش م ع  ميثاق لإلستثمارات العقارية شركةلمساهمي   24/20/1212الموافق  الخميسيوم  ظهر

 -:واتخاذ القرارت  ، للنظر في األمور التاليةنمساهميللاالتصال المرئي  ةوالذي يوفر وسيل ،أدناهوالمذكور  للشركة اإللكترونيالموقع 
 

 -:منالعامة العادية المتضدول أعمال الهيئة ج :أوالا 

 (.السابق)قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية  -3

  .وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما 1239 الماليةالتصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة  -1

 1239لعام  الشركة ةوالتصويت على حسابات وميزاني 1239عن السنة المالية  الشركةالتصويت على تقرير مدققي حسابات  -1

  .والمصادقة عليهما

 .1239ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية  إبراء -4

 .أتعابهم بتحديد اإلدارةتفويض مجلس  أووتحديد أتعابهم  1212للسنة المالية  الشركةانتخاب مدققي حسابات  -5

 . من قانون الشركات األردني( ب/311)إلنتهاء مدة والية المجلس الحالي وفقاا للمادة  جديد للشركة إنتخاب مجلس إدارة -0

الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرابط اإللكترونىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن خىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلل  االجتمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاع ايرجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى حضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوركم هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذ

(https://us04web.zoom.us/j/73280516985?pwd=TWhYazcvSlY5Tk1Ib1dvNWxxT0pvQT09 ) أو توكيىىىىىىىىىىىىىىل

( info@methaqrealestate.com) اإللكترونيبواسطة البريد  اا كترونيلإترسل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن 

 .أعله المذكور التاريخ المحدد للجتماعقبل 

من خلل الرابط اإللكتروني المشار إليه  التاريخ المحدد للجتماعقبل إلكترونياا واالستفسارات  األسئلةه يحق لكل مساهم طرح أنب اإلشارةوتجدر 

ن أب علماا  ،والتموين والتجارة الصناعةعن معالي وزير  الصادرة اإلجراءاتج من /اا البند خامس بأحكام الرد عليها وذلك عملا  إلىليصار أعله 

ط /للبند خامساا  واالستفسارات خلل االجتماع سنداا  األسئلةباالجتماع يحق له طرح  الممثلة األسهممن % 32سهما ال تقل عن أالمساهم الذي يحمل 

 .أعلهليها إالمشار  اإلجراءاتمن ذات 

 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،          

 رئيس مجلس اإلدارة

 صالح الدباغ
 

 
 

 

 
 

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 حترمش م ع الم ميثاق لإلستثمارات العقارية شركةحضرة السيد رئيس مجلس إدارة 

 

 األردن -عمان 
 :  رقم المساهم 

 :  عدد األسهـم  

 

ميثاق  شركةبصفتي مساهماا في ................................................من الجنسية..............................................................الموقع أدناه أنا
………………………  مـن مدينة ..........................................................................  ش م ع قد عينت السيد  لإلستثمارات العقارية

في  سيعقد الذيش م ع  لشركة ميثاق لإلستثمارات العقاريةوكيلا عني وفّوضته أن يصّوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي 
 .24/20/1212بتاريخ عّمان 

 
 

 ............................ التوقيع  ............................ شاهــد  ........................ التاريخ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


