
 الدولية للفنادق واألسواق التجارية م.ع.م 

عاديال العادي وغير الدعوة الجتماع الهيئة العامة 

 وجدول االعمال 
حضرات المساهمين الكرام 

تحية مباركة وبعد، 

واإلجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة    2020( لسنة  5وأمر الدفاع رقم )  ،  1992( لسنة  13عمالً بأحكام قانون الدفاع رقم )
من خالل  وغير العادي بموجب امر الدفاع أعاله وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي  2020/ 9/4والتجارة والتموين بتاريخ 

 . 2021-2-11بتاريخ  وسائل االتصال المرئي وااللكتروني
( قبل ظهر يوم  11:00الذي سيعقد في تمام الساعة )  غير العادييتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة  

العادي ويليه مباشره اجتماع الهيئة العامة  ،  ش.م.ع  لمساهمي الشركة الدولية للفنادق واألسواق التجارية  29/3/2021الموافق    االثنين
والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة االتصال   وذلك من خالل الرابط االلكتروني المنشور على الموقع االلكتروني للشركة    السادس عشر

 - المرئي للمساهمين، للنظر في األمور التالية واتخاذ القرارات :

 - جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي المتضمن: أوالً :

 ( : إدارة الشركة 5تعديل عقد التأسيس المادة ) •

إدارة مؤلف من    الشركة وتصريف شؤونها مجلس  إدارة  أربع   ثالثة عشر عضواً يتولى  لمدة  االنتخاب  اختيارهم بطريق  يتم 
 للشركة. سنوات وذلك وفقا للقوانين واألنظمة المرعية والنظام األساسي

 ( : إدارة الشركة 5تعدل الى : المادة )     
يتم اختيارهم بطريق االنتخاب لمدة أربع سنوات    احد عشر عضواً   منيتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف   

 وذلك وفقا للقوانين واألنظمة المرعية والنظام األساسي للشركة. 

 ( : 27المادة رقم )تعديل النظام األساسي   •

إدارة مؤلف من   -1 الشركة وتصريف شؤونها مجلس  إدارة  أربع  ثالثة عشر عضواً يتولى  لمدة  االنتخاب  اختيارهم بطريق  يتم 

سنوات وذلك وفقا للقوانين واألنظمة المرعية والنظام األساسي للشركة.

 ( : 27تعدل الى : النظام األساسي  المادة رقم )     
يتم اختيارهم بطريق االنتخاب لمدة أربع سنوات  احد عشر عضواً يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من   -1

 وذلك وفقا للقوانين واألنظمة المرعية والنظام األساسي للشركة. 

 -ثانياً : جدول اعمال الهيئة العامة العادي المتضمن :
 .  6/2020/ 28المنعقد بتاريخ  الهيئة العامة العادي )السابق(اجتماع قراءة قرارات ( 1
 .وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما   2020عن السنة المالية  تقرير مجلس اإلدارة  التصويت على( 2
 ،  2020التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام   (3

 والمصادقة عليهما . 2020وميزانية الشركة لعام  والتصويت على حسابات    
 وفقاً ألحكام القانون.، 2020عن السنة المالية أعضاء مجلس اإلدارة ( ابراء ذمة 4
 .أو تفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم وتحديد أتعابهم 2021  الشركة للسنة المالية ( انتخاب مدققي حسابات 5
إدارة جديد لمدة اربع سنوات6 انتخاب أعضاء مجلس  التقيد    (  العامة )مع مراعاة  الهيئة  بتعليمات االشراف على عقد اجتماع 

قة المتعل  2017لسنة    بتعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجةوالصادر عن معالي وزير الصناعة والتجارة، و
 بتشكيل مجلس اإلدارة(.

على الموقع ( المنشور  https://vems.eqratech.com/u/b13e19d)  يرجى حضوركم االجتماعين من خالل الرابط االلكتروني
مسا(  jo.com-https://www.dawliyah)  االلكتروني توكيل  القسيمة  هأو  بتعبئة  آخر عنكم، وذلك  أن م  المرفقة وتوقيعها على 

 .أعاله ينالمذكور  ينقبل التاريخ المحدد لالجتماع( @jo.com-dawliyahinfo) ترسل إلكترونياً بواسطة البريد االلكتروني

من خالل الرابط االلكتروني    ينالتاريخ المحدد لالجتماعطرح األسئلة واالستفسارات إلكترونياً قبل  يحق لكل مساهم  بأنه    ةوتجدر اإلشار
المشار إليه أعاله ليصار إلى الرد عليها وذلك عمالً بأحكام البند خامساً/ج من اإلجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة 

طرح األسئلة واالستفسارات خالل  يحق له  من األسهم الممثلة في االجتماع    %10ال تقل عن    اسهماوالتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل  
 . سنداً للبند خامساً/ط من ذات اإلجراءات المشار اليها أعاله يناالجتماع

رئيس مجلس اإلدارة   مع أطيب التمنيات 
 نديم يوسف المعشر 

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للفنادق واألسواق التجارية ش.م.ع المحترم
 األردن  11194عمان  942175ص.ب 

رقم المساهم :    5680105ف    5680106هـ  
عدد األسهم  :  
...................... من مدينة .................. ........ بصفتي مساهماً في الشركة الدولية للفنادق واألسواق التجارية قد عينت السيد ...

....... وكيالً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماعي الهيئة العامة الغير عادي والعادي السادس عشر ............ 
. 29/3/2021اللذين سيعقدان في عمان بتاريخ 

..التوقيع ..............................   شاهد ............................    .................   التاريخ :

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvems.eqratech.com%2Fu%2Fb13e19d%3Ffbclid%3DIwAR1MWuwmjGRjlrmJ6RvPo-Ah6KfQLPUQxNdTU5IDwCSwufvvQuDrZaimfFc&h=AT0bdGrNcN8RdOeMLkb0js_eUCh174IZvyLdoHp_OeEOqRqSnVD8o239J5feVPYm7_iDznWgdt899qgsYgTtcA7F2hGLNF4ANW9lGS9fHnCZH2Q7kd-FvVKTluyNIdL0S5NOUA
https://www.dawliyah-jo.com/
https://dawliyah-jo.com/



