
 
 

   . Jordan Vegetable Oil Industries ltd                                                        ة م.ع.مت النباتية األردنيشركة مصانع الزيو  

      شركة مصانع الزيوت النباتية األردنية م.ع.م
    والعشرون  اخلامس العادي جتماع اهليئة العامة ال دعوة

 

 « _______ » رقم المساهم:   ________المحترم_________________________المساهم : اسم
 __________   عدداالسهم   :   ر.ب             ص.ب      

   

والتجنارع  واإلجنرااا  الانادرع عنن مينالي والنر الانناعة    2020( لسننة  5وأمر الدفاع رقم )  1992( لسنة  13عمالً بأحكام قانون الدفاع رقم )

بتنارلخ    واليشرون    خامسال  اليامة اليادي  جتماع الهلئةعلى انيقاد ا  بموجب أمر الدفاع أعاله وموافقته  09/04/2020والتمولن بتارلخ  

تمناع الهلئنة اليامنة ,لسر مجلنس اإلدارع دعنوتكم لحرنور اج  ZOOM   واإللكترونيخالل وسائل االتاال المرئي  ،2023/ 1 /23

 مي لمساه  03/3202 /16ق المواف (   سالخمي)     يوم  صباحمن  (  10)  الساعة سليقد في تمام  واليشرون الذي  خامساليادي ال

الالو  النباتلة االردنله م.ع.م وذلك من خالل الرابط اإللكتروني المنشور على الموقع اإللكتروني للشركة والمذكور أدنناه اانع  ركة مش

 لمساهملن ، للنظر في األمور التاللة واتخاذ القرار  :ل  والذي لوفر وسللة االتاال المرئي
 

 -من:تضملادية ايئة العامة العأعمال اهل ولجد أواًل: 
   2022/ 24/03السابق املنعقد بتاريخقراءة قرارات اجتماع اهليئة العامة العادية   (1

 واملصادقة عليهما. 2023للعاموخطة عمل الشركة املستقبلية    2022التصويت على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية   (2

ال  (3 حساابت  مدققي  تقرير  على  السنالتصويت  عن  املالية  شركة  الشركةيوماابت  سال على  و   2022ة  لعام   اخلتامية  زانية 
 واملصادقة عليهما. 2022

  .2022% عن عام  25     بنسبة   التصويت على تنسيب جملس اإلدارة للهيئة العامة بتوزيع أرابح نقديه  (4

 وفقاً ألحكام القانون.  2022إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية   (5

 .  السابعة  ةر ارة الدو ء جملس اإلدإنتخاب أعضا  (6

 .أتعاهبم أو تفويض جملس اإلدارة بتحديد أتعاهبم  وحتديد   2023لية  انتخاب مدققي حساابت الشركة للسنة املا (7

 لرجى حروركم هذا االجتماع من خالل الرابط االلكتروني  
               

https://us05web.zoom.us/j/6652864850?pwd=eXBseENBOWs0NHpCa20yK1dDVEFwZz09 

  تيبئة القسلمة المرفقة وتوقليها على أن ترسل إلكترونلاً بواسطة البرلد اإللكترونيوذلك ب نكم، توكلل مساهم آخر عأو

(vegoil@vegoils.net )عاله. الجتماع المذكور ألمحدد لرلخ االتا قبل 

له للاار إلى الرد  ر إللمشااع بأنه لحق لكل مساهم طرح األسئلة واالستفسارا  إلكترونلاً قبل التارلخ المحدد لالجتماع  وتجدر اإلشار 

وذلك عمالً   w.vegoils.net/index.php/index/index/reporthttp://ww  من خالل الموقع األلكتروني ,عللها

رع والتمولن، علماً بأن المساهم الذي لحمل أسهما ال  ااا  الاادرع عن ميالي والر الاناعة والتجبأحكام البند خامساً/ج من اإلجرا

جتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذا   را  خالل االة واالستفساسئل ح األ% من األسهم الممثلة باالجتماع لحق له طر10تقل عن 

 اإلجرااا  المشار إللها أعاله. 

 

«» 
 رئيس مجلس اإلدارة  

 مني شنودي انقوال  
............................................................................................ .................. 

« »
 قسيمة توكيل                   

 

 

 ة مصانع الزيوت النباتية االردنيه م.ع.م حضرة رئيس مجلس أدارة شرك
 

شــركة »في  المساهم  «ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ»من الجنسية )___________________________________(  الموقع أدناه المساهم    أنا
وكـًـ ع ينــي ……………………………………………………   المســاهم  انبتت فقــ   «ردنيــه م.ع.م المصــانع الزيــوت النباتيــة ا

 (     الخمتيس)   صتاااا متي متوم (    10)    الساعة  تمامي الذي سيعق  فــ لخامس والعشرون ادي العاالعامة اجتماع الهًئة لحضور  
ور وفــي أي اجتمــاع قدــر قــ  ه جــ   ليــه هــذا كفــي االجتمــاع المــذ باســمي ولالنيابــة ينــي يتبالتصــو وفوضــته   2023/ 03/ 16الموافــ  

 . االجتماع  
 الموكل:                شاهد:               شاهد:  

 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :www.vegoils.net -   etnVegoil@vegoils.Email   -  962-6-4023356فاكس   962-6- 402360سحاب  هاتف   –االردن   –عيه  الحسين الصناهللا الثاني بن عبد مدينة      

https://us05web.zoom.us/j/6652864850?pwd=eXBseENBOWs0NHpCa20yK1dDVEFwZz09
http://www.vegoils.net/index.php/index/index/report
http://www.vegoils.net/
mailto:Vegoil@vegoils.net

