
حضرة شر�اء شركة بناة الغد التجار�ة ذ.م.م ا����م�ن 

املوضوع : دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غ�� العادي للشركة

 

 ،،، 
ً
تحية واح��اما

 بأح�ام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة (١٩٩٢ ) وامر الدفاع رقم (٥) لسنة ( ٢٠٢٠) واإلجراءات الصادرة عن معا�� وز�ر الصناعة والتجارة 
ً
عمال

والتمو�ن بتار�خ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب امر الدفاع أعاله وموافقته ع�� ا�عقاد اجتماع الهيئة العامة غ�� العادية من خالل وسائل االتصال املر�ي 

وااللك��و�ي ،            �سر هيئة املدير�ن دعوتكم ��ضور اجتماع الهيئة العامة غ�� العادي الذي سُيعقد �� مقر الشركة ال�ائن �� ا��ب��ة ضاحية 

برنامج                      ع��  وااللك��و�ي  املر�ي  االتصال  بواسطة   ، ٢٤-٦-٢٠٢١م  املوافق  ا��م�س  يوم  من  ا��امسة  الساعة  تمام   �� الغزا��  االمام 

Zoom Cloud Meetings  للنظر �� األمور املدرجة ع�� جدول االعمال التا�� واتخاذ القرارات املناسبة �شأ��ا :ـ

اقرارهما. (١) مناقشة تقر�ر هيئة املدير�ن عن اعمال الشركة لعام ٢٠٢٠ وا��طة املستقبلية و

اقراره .  (٢) مناقشة تقر�ر مدقق ا��سابات للف��ة من ٢٠١٩/٧/١ولغاية ٢٠٢٠/٨/٣١  و

اقراره وابراء ذمة هيئة املدير�ن بحدود اح�ام القانون. (٣) مناقشة البيانات املالية للشركة للف��ة من ٢٠١٩/٧/١ولغاية ٢٠٢٠/٨/٣١ ، و

(٤) انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٢١ وتفو�ض هيئة املدير�ن بتحديد ا�عابه. 

افقة ع�� إستخدام املبالغ املتجمعة �� حساب االحتياطي االجباري إلطفاء خسائر الشركة إن لزم األمر وفقا الح�ام املادة ٧٠ من  (٥) املو

قانون الشر�ات رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٧ و�عديالته وتفو�ض هيئة املدير�ن باتخاذ ما يلزم من اجراءات ��ذا ا��صوص.

افقة ع�� إضافة الغايات التالية ا�� غايات الشركة ( فتح فروع للشركة داخل وخارج اململكة ، إدارة و�شغيل الشر�ات املشا��ة  (٦) املو

 لذلك. 
ً
لغايات الشركة) و�عديل عقد التأس�س والنظام األسا��� اس�نادا

(٧) ما �ستجد من أعمال .



للدخول ع�� االجتماع الضغط ع�� الرابط املرفق ادناه او طلبه ع�� تطبيق وا�س آب ع�� الرقم ٩٦٢٧٩١٣٩٠٠٢٥+ قبل بدء األجتماع أو توكيل 

 بواسطة ال��يد االلك��و�ي manager@baa.edu.jo قبل 
ً
رسل الك��ونيا

ُ
مساهم آخر عنكم  وذلك بتعبئة القسيمة املرفقة وتوقيعها ع�� ان ت

التار�خ ا��دد لالجتماع املذكور أعاله ، وتجدر اإلشارة بأنه يحق ل�ل مساهم طرح األسئلة واالستفسارات الك��ونيا قبل التار�خ ا��دد لالجتماع 

من خالل إرسال أسئلته ع��نفس الرقم او عن طر�ق ال��يد االلك��و�ي manager@baa.edu.jo ليصار ا�� الرد عل��ا وذلك عمال بأح�ام البند 

 ال تقل عن ١٠ ٪ من 
ً
 بأن املساهم الذي يحمل اسهما

ً
خامسا / ج من اإلجراءات الصادرة عن معا�� وز�ر الصناعة والتجارة والتمو�ل ، علما

 للبند خامسا / ط من ذات اإلجراءات املشار ال��ا أعاله ، 
ً
األسهم املمثلة باالجتماع يحق له طرح األسئلة واالستفسارات خالل االجتماع سندا

يمكن للسادة املساهم�ن الوصول ا�� الوثائق واملرفقات ا��اصة باالجتماع من خالل رسائل الوا�س آب ع�� نفس الرقم

https://zoom.us/j/2618014168?pwd=T1Q5aWQ0TURZTXRVQ3AxRGNuOTBrdz09

الرقم املعتمد للمساهم�ن و الشر�اء

+962791390025

اقبلوا فائق االح��ام،،، و

رئ�س هيئة املدير�ن



                                 قسيمة توكيل اجتماع الهيئة العامة غ�� العادية

 

عدد األسهم : ..............................................

 �� شركة بناة الغد التجار�ة ذ.م.م ، قد و�لت السيد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وفوضته ان 
ً
بصف�� شر��ا

يصوت بالنيابة ع�� �� اجتماع الهيئة العامة غ�� العادي الذي سيعقد �� تمام الساعة 

افق ٢٠٢١/٦/٢٤م ، وعليه أوقع . مســـ٥ــــاًء من يوم ا��م�س املو

اسم وتوقيع الشاهد                                                                            اسم وتوقيع الشر�ك

......................................                                                                  ....................................


