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دعوة الجتماع اهليئة العامة العادي الرابع والعشرون
رقم المساهم:
عدداالسهم :

اسم المساهم :
ر.ب
ص.ب

« _______»

عمالً بأحكام قانون الدفاع رقم ( )13لسنة  1992وأمر الددفاع رقدم ( )5لسدنة  2020واإلجدرااا الادادرع عدن ميدالي والدر الادناعة والتجدارع
والتمولن بتارلخ  2020/04/09بموجب أمر الدفاع أعاله وموافقته على انيقاد اجتمداع اليلةدة اليامدة اليداد الرابد واليردرون بتدارلخ
 ،2022/ 02 / 09خالل وساةل االتاال المرةي واإللكتروني , ZOOMلسدر مجلدا اإلدارع دعدوتكم لح دور اجتمداع اليلةدة اليامدة
الياد الراب واليررون الذ سليقد في تمام الساعة الحادلة عرر من اباح لدوم الخمدلا الموافد  2022/03 /24لمسداممي ردركة
ماان الالو النباتلة االردنله م.ع.م وذلك من خالل الرابط اإللكتروني المنرور على الموق اإللكتروني للرركة والمذكور أدنداه والدذ
لوفر وسللة االتاال المرةي ل لمسامملن  ،للنظر في األمور التاللة واتخاذ القرار :

أوالً :جدول أعمال اهليئة العامة العادية املتضمن-:
)1

قراء ة قرارات اجتماع اهليئة العامة العادية السابق املنعقد بتاريخ 2021/03/20

)2

التصويت على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية  2021وخطة عمل الشركة املستقبلية للعام  2022واملصادقة عليهما.

)3

التصويت على تقرير مدققي حساابت الشركة عن السنة املالية  2021وعلى احلساابت امليزانية الشركة لعام 2021واملصادقة عليهما.

)4

التصويت على تنسيب جملس اإلدارة للهيئة العامة بتوزيع أرابح نقديه بنسبة  %25عن عام .2021

)5

إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية  2021وفقاً ألحكام القانون.

)6

انتخاب مدققي حساابت الشركة للسنة املالية  2022وحت ديد أتعاهبم أو تفويض جملس اإلدارة بتحديد أتعاهبم.

لرجى ح وركم مذا االجتماع من خالل الرابط االلكتروني

https://us02web.zoom.us/j/6652864850?pwd=eXBseENBOWs0NHpCa20yK1dDVEFwZz09
أوتوكلل مسامم آخر عنكم ،وذلك بتيبةة القسلمة المرفقة وتوقلييا على أن ترسل إلكترونلا ً بواسطة البرلد اإللكتروني
( ) vegoil@vegoils.netقبل التارلخ المحدد لالجتماع المذكور أعاله.
ً
وتجدر اإلرارع بأنه لح لكل مسامم طرح األسةلة واالستفسارا إلكترونلا قبل التارلخ المحدد لالجتماع المرار إلله للاار
إلى الرد علليا ,من خالل الموق األلكتروني  www.vegoils.netوذلك عمالً بأحكام البند خامساً/ج من اإلجرااا
الاادرع عن ميالي والر الاناعة والتجارع والتمولن ،علما ً بأن المسامم الذ لحمل أسيما ال تقل عن  %10من األسيم
الممثلة باالجتماع لح له طرح األسةلة واالستفسارا خالل االجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذا اإلجرااا المرار إلليا
أعاله.

«

رئيس مجلس اإلدارة

»

نقوال امني شنودي

..............................................................................................................
»

قسيمة توكيل

«

حضرة رئيس مجلس أدارة شركة مصانع الزيوت النباتية االردنيه م.ع.م

أنا المساهم الموقع أدناه (___________________________________) من الجنسية «ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ» المساهم في «شركة
مصانع الزيوت النباتية االردنيـه م.ع.م » فقـ انبت المسـاهم …………………………………………………… وكـالً ننـي
لحضـور اجتمـاع اليالةـة المامـة المــادي ال اربـع والمرـرو الـيي يــيمق فـي تمـام السـانة الحاديـة نررصــباحا مـن ـوم الخمـيس الموافـ
 2022/03/24وفوضته بالتصويت بايمي وبالنيابة نني في االجتماع الميكور وفي أي اجتماع آخر ق ؤجل إليه هيا االجتماع .
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