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 م.ع.م شركة الثقة لالستثمارات األردنية

 "جوردإنفست"

 
 ةجتماع الهيئة العامة العاديإ إلى دعوة

 التاريخ: 
 

  رقم المساهم:  الفاضل
 

 

 

 
 

 

 عدد األسهم 
 

 

 تحية طيبة وبعد،
 

األردنية الثقة لالستثمارات  إدارة شركة، يسر مجلس  وتعديالته 1997لعام  22عمالً بأحكام قانون الشركات رقم 

جتماع السنوي للهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام حضور اإلل دعوتكم (363المساهمة العامة والمسجلة تحت الرقم)

شركة  مقر الشركة الكائن في جبل عمان مبنى ، وذلك في26/4/2018الموافق  خميساليوم من  العاشرة صباحأالساعة 
 مور التالية، واتخاذ القرارات بشأنها:لمناقشة األ  68الثقة لإلستثمارات األردنية شارع عبد المنعم رياض بناية 

 
 السابق. جتماع العادي تالوة محضر اال (1
 عمال الشركة خالل السنة والخطة المستقبلية لها.أدارة عن تقرير مجلس اإلتالوة  (2

وضاعها المالية أخرى وأحوالها وعن ميزانيتها وحساباتها الختامية األتقرير مدققي حسابات الشركة تالوة  (3
 .31/12/2017عن سنتها المنتهية في 

رباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في الميزانية السنوية وحساب األتالوة ومناقشة  (4
31/12/2017.  

 تعابهم.أيض المجلس بتحديد وتفو 2018نتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية إ (5

 .2017عمالهم خالل السنة المالية أدارة عن عضاء مجلس اإلأبراء ذمة رئيس وإ (6

 إنتخاب مجلس إدارة الشركة . (7

  أية أمور أخرى ترى الهيئة العامة إدراجها على جدول األعمال وفق أحكام القانون (8

 
 

المرفقة مع  ةو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالأجتماع لكل مساهم الحق في حضور هذا اإل
ي شخص من أن للمساهم توكيل أجتماع، كما يام من موعد اإلأيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثالثة إضرورة 

 غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا االجتماع نيابة عنه.
 

 ام،،،وتفضلوا بقبول فائق االحتر
 

*10015* 

 شادي المجالي                                                   
 رئيس مجلس اإلدارة 

..................................................................................................................................... 
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 شركة الثقة لالستثمارات األردنية

 "جوردإنفست"                                                

 قسيمة توكيل
 

 

 

 عدد األسهم  رقم المساهمة: 
      

 
      

 
قااااد عيناااات  م.ع.م  شااااركة الثقااااة لالسااااتثمارات األردنيااااةبصاااافتي مساااااهماً فااااي           لجنسااااية ماااان ا                           أنااااا 

 الذي سيعقد في في اجتماع الهيئة العامة العادية يوكيالً عني وممثالً ل…………………………………………………… 
 .نيمي وبالنيابة عوفوضته بأن يصوت بإس جتماعقد يؤجل إليه ذلك اإلآخر  أو أي اجتماع 26/4/2018
 

 تحريراً في هذا اليوم ................. من شهر ............... سنة .............
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