
 
 

   .Jordan Vegetable Oil Industries Co.Ltd                                                        ية األردنية م.ع.مشركة مصانع الزيوت النبات  

 وجدول أعمالهالثالث والعشرون الدعوة الجتماع الهيئة العامة العادي 
 لشركة مصانع الزيوت النباتية االردنيه م.ع.م

 

 ()_________ رقم المساهم:  اسم امساهم )__________________________(   

 «TotalShares عدد األسهم: 

 تحية طيبة وبعد،الساده حضرات المساهمين الكرام 
 

واإلجراءات الصادرة عن معايل وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ    2020( لسنة 5وأمر الدفاع رقم ) 1992( لسنة 13عماًل أبحكام قانون الدفاع رقم )
 يسر ،11/2/2021واإللكرتوين بتاريخ انعقاد اجتماع اهليئة العامة العادية  من خالل وسائل االتصال املرئي  علىوموافقته مبوجب أمر الدفاع أعاله  9/4/2020

ملسامهي شركة   20/3/2021املوافق  السبت يوم  صباحمن  احلادية عشرالذي سيعقد يف متام الساعة ع اهليئة العامة العادي   جملس اإلدارة دعوتكم حلضور اجتما 
تصال املرئي للمسامهني، وذلك من خالل الرابط اإللكرتوين املنشور على املوقع اإللكرتوين للشركة واملذكور أدانه، والذي يوفر وسيلة اال مصانع الزيوت النباتية االردنيه م.ع.م 
 للنظر يف األمور التالية واختاذ القرارت 

 

 -جدول أعمال اهليئة العامة العادية املتضمن: أواًل:
 

  21/5/2020بتاريخ السابق املنعقد قراءة قرارات اجتماع اهليئة العامة العادية  -1

 واملصادقة عليهما. 2021للعام ة املستقبلية وخطة عمل الشرك2020التصويت على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية  -2

 .واملصادقة عليهما2020ميزانية الشركة لعام على حساابت و و  2020التصويت على تقرير مدققي حساابت الشركة عن السنة املالية  -3

  .2020عن عام كأرابح نقدية   الشركة من رأمسال % 25 يعالتصويت على تنسيب جملس اإلدارة للهيئة العامة بتوز  -4

 وفقاً ألحكام القانون. 2020إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية  -5

 وحتديد أتعاهبم أو تفويض جملس اإلدارة بتحديد أتعاهبم. 2021انتخاب مدققي حساابت الشركة للسنة املالية  -6

 يرجى حضوركم هذا االجتماع من خالل الرابط اإللكرتوين 
570234451?pwd=NXU5VnVoSDNkQVpzYkVTbUZORDhiZz09https://us04web.zoom.us/j/79 

( قبل - vegoil@vegoils.net    (بواسطة الربيد اإللكرتوين  ترسل إلكرتونياً أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة املرفقة وتوقيعها على أن     
 التاريخ احملدد لالجتماع املذكور أعاله.

شار إليه أعاله ليصار إ ى الرد عليها وجتدر اإلشارة أبنه حيق لكل مساهم طرح األسئلة واالستفسارات إلكرتونيًا قبل التاريخ احملدد لالجتماع من خالل الرابط اإللكرتوين امل
% من 10ادرة عن معايل وزير الصناعة والتجارة والتموين، علمًا أبن املساهم الذي حيمل أسهما ال تقل عن وذلك عماًل أبحكام البند خامساً/ج من اإلجراءات الص

 ه.األسهم املمثلة ابالجتماع حيق له طرح األسئلة واالستفسارات خالل االجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات اإلجراءات املشار إليها أعال
 

 ،،          وتفضلوا بقبول فائق االحرتام ،
 

 رئيس مجلس اإلدارة                                             
 نقوال امني شنودي

................................................................................................................... 
           «CompanyName2» 

 قسيمة توكيل                  
 

 

 حضرة السيد رئيس مجلس ادارة شركة مصانع الزيوت النباتيه االردنيه م.ع.م 
 نقوال شنودي المحترم 

 
 عدد األسهم:     

 
«TotalShares» 

 11512ر. ب  128ص.ب 
المسااهمة الااماة المحاد دة  فقاد  «CompanyName2»في  المساهم  «Nationality»من الجنسية  «HolderName» وقع أدناه الم أنا

وكياًل عين وفّوضته أن يصوّو  مسيوو ونلنيابوة عوين يف اعتاوائ ا ي وة  ……………………………………………………  انبت المساهم 
 .2021/--03---/-20---ش م ئ اللذين سيعقدان يف عّاان بتاريخ  -----------العامة العادي 

 

 التوقيع               شاهد:           التاريخ 
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