
 شركة المجموعة االستشارية
 ة العامة المحدودةالمساهم  االستثمارية

 269 -6-0551555 \االستشاري  تلفون  :  تقاطع حدائق الملك عبدهللا / مبنى المستشفى   –وادي صقرة 

  E-mail : cig@ istisharihospital.com االردن 11110عمان  105041ص.ب : 0295209فاكس 

 

 وجدول أالعمال العادي العامة الدعوة الجتماع الهيئة
 

 حضرات المساهمين الكرام

            

 تحية مباركة وبعد،
 

والتموين بتاريخ  والتجارة الصناعةالصادرة عن معالي وزير  اإلجراءاتو   1212لسنة  (5)وأمر الدفاع رقم  3991لسنة  (31) بأحكام قانون الدفاع رقم عملا 

 تمام الذي سيعقد في  العادي ، يسر مجلس اإلدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة  وموافقته على انعقاد االجتماعأعله بموجب أمر الدفاع  9/4/1212

 لكترونياإللرابط وذلك من خلل ا ش م عالمجموعة االستشارية االستثمارية  شركة لمساهمي  34/4/1211الموافق  الخميسيوم  ظهرمن  12  الساعة

، للنظر نمساهميللاالتصال المرئي  ةوسيل باالضافة الى والذي يحتوي على الوثائق المتعلقة باالجتماع أدناهوالمذكور  للشركة اإللكترونيالمنشور على الموقع 

 -: تالقراراواتخاذ  في األمور التالية
 

 -من:دول أعمال الهيئة العامة العادية المتضج أوالا:

 12/4/1213 الذي عقد بتاريخ  اجتماع الهيئة العامة العاديةقراءة قرارات  -3

 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما. 2021المالية التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة  -1

   والمصادقة عليهما. 2021لعام  الشركة ةوالتصويت على حسابات وميزاني 2021عن السنة المالية  الشركةالتصويت على تقرير مدققي حسابات  -1

 .2021ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية  إبراء -4

 أتعابهم بتحديد اإلدارةتفويض مجلس  أووتحديد أتعابهم  2022للسنة المالية  الشركةانتخاب مدققي حسابات  -5

 

( أو توكيل مساهم آخر www.istisharihospital.com)التالي  الموجود على الموقع االلكتروني من خلل الرابط اإللكتروني  االجتماع ايرجى حضوركم هذ

التاريخ المحدد ( قبل m.baker@istisharihospital.com) اإللكترونيبواسطة البريد  اا إلكترونيترسل عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن 

 المذكور أعله. للجتماع

ليصار التاريخ المحدد للجتماع من خلل الرابط اإللكتروني المشار إليه أعله قبل إلكترونياا واالستفسارات  األسئلةه يحق لكل مساهم طرح أنب اإلشارةوتجدر 

سهما ال أن المساهم الذي يحمل أب علماا  ،والتموين لتجارةوا الصناعةعن معالي وزير  الصادرة اإلجراءاتج من اا/البند خامس بأحكام الرد عليها وذلك عملا  إلى

 .أعلهليها إالمشار  اإلجراءاتط من ذات /للبند خامساا  واالستفسارات خلل االجتماع سنداا  األسئلةباالجتماع يحق له طرح  الممثلة األسهممن % 32تقل عن 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،          

 ةرئيس مجلس اإلدار

 الدكتور فوزي اللوزي
 

 
 ش م ع المحترمالمجموعة االستشارية االستثمارية  شركة الشركةحضرة السيد رئيس مجلس إدارة 

 33395/ عّمان  952545ص . ب 
 األردن

 :  رقم المساهم 

 :  عدد األسهـم  

 ش م ع المجموعة االستشارية االستثمارية  شركةبصفتي مساهماا في  ……………………………………………………………………………………………… أنا

المجموعة  شركةلوكيلا عني وفّوضته أن يصّوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي ………………………  ........................................................................  مـن مدينة قد عينت السيد ..

 .14/4/2022بتاريخ في عّمان  اللذين سيعقدش م ع االستشارية االستثمارية 

 
 

 التوقيع ............................  شاهــد ............................  التاريخ ........................ 
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